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Sammanfattning    
 
År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige att vara 65 år eller äldre. Akutsjukvården 
är i dagsläget dåligt anpassad för att tillgodose de sköra äldres specifika behov. För att 
tillmötesgå de ökande behoven krävs nytänkande i omhändertagandet. Detta ställer stora 
krav på sjukvårdens kunskap om åldrandet och dess sjukdomar. Sjuksköterskan har en 
nyckelroll vid omhändertagandet av sköra äldre patienter genom att bedöma vårdbehov, 
utföra omvårdnadsåtgärder samt bidra till en trygg och säker vårdmiljö.  
 
Syftet med denna studie var att identifiera förbättringsområden i omhändertagandet av 
den sköra äldre patienten på akutmottagningen. 
 
Denna studie genomfördes med kvalitativ metod med induktiv ansats och fokusgrupps-
intervjuer. För att analysera datamaterialet har en kvalitativ innehållsanalys använts. 
 
I resultatet framkom en huvudkategori; ”För att tillmötesgå de ökade sköra äldres om-
vårdnadsbehov krävs av dagens akutvårdspersonal ökad förståelse och kunskap. Detta 
uppnås lämpligast på välbemannade akutmottagningar med god struktur”. Följande tre 
kategorier stöttar upp huvudkategorin; ”Tid och prioritering”, ”Förståelse och kunskap” 
samt ”Struktur”.  
 
Slutsatsen är att det finns förbättringsområden på akutmottagningen vid omhänderta-
gandet av de sköra äldre patienterna. Studien visar behov av erfaren och intresserad 
personal som arbetar på personaltäta och strukturerade akutmottagningar där det finns 
möjlighet till fortbildning. 
 
 
Nyckelord: Sköra äldre patienter, akutmottagning, omvårdnad, omhändertagande, sjuk-
sköterska, förbättringar, fokusgruppsintervju. 
  



 
 

Abstract 
 
In 2030, every fourth person in Sweden is estimated to be 65 or older. Emergency care 
is currently poorly adapted to meet the specific needs of frail older people. In order to 
meet the increasing needs, new thinking is needed in the care. This places great de-
mands on the healthcare knowledge about aging and its diseases. The nurse has a key 
role in the care of frail older patients by assessing care needs, performing nursing and 
contributing to a safe and secure caring environment. 
 
The aim of this study is to identify areas of improvement in the care of the frail older 
patient at the emergency department.  
 
This study was carried out with a qualitative method with inductive approach and focus 
group interviews. To analyze the data material, a qualitative content analysis has been 
used.  
 
In the result, a main category emerged; “To meet the increased frail older nursing needs, 
todays emergency care staff require increased understanding and knowledge. This is 
best achieved on well-manned emergency departments with a good structure”. The fol-
lowing three generic categories support the main category; “Time and priority”, “Un-
derstanding and knowledge” and “Structure”. 
 
The conclusion is that there are areas of improvement in the emergency department 
when handling the frail older patients. The study shows needs of experienced and inter-
ested staff who work on staff-tight and structured emergency department where there is 
the possibility of continuing education. 
 
 
Keywords: Frail older patients, emergency department, nursing, caring, nurse, im-
provements, focusgroup interview.   
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INLEDNING  
 
Vi är två sjuksköterskor med mångårig erfarenhet bakom oss, 18 och 23 år. Varav de 
senaste 7 och 12 åren på en akutmottagning där en del av vår tjänst är som omsorgsko-
ordinatorer. Som omsorgskoordinator fokuserar vi på att identifiera de mest sköra äldre 
patienterna över 65 år och där vår huvuduppgift är att förbättra omvårdnaden och omhän-
dertagandet för denna patientgrupp. Att arbeta med sköra äldre patienter ligger oss varmt 
om hjärtat och vi har uppmärksammat att omhändertagandet ytterligare behöver förbättras 
och utvecklas. Där av intresset av att genomföra denna studie. 
 
 

BAKGRUND 
 
Historik  
Antalet sköra äldre ökar i samhället vilket ställer stora krav på sjukvården. Dagens akut-
sjukvård klarar inte av att tillgodose de sköra äldres specifika omvårdnadsbehov då den 
är mer inriktad på medicinsk och praktisk vård (SBU 2013). Det kommer också att krä-
vas mer kunskap om den äldre patienten hos sjuksköterskor på akutmottagningen. Se-
dan tidigare finns det en del studier skrivna om sköra äldres upplevelse av att vistas på 
en akutmottagning, dock inte mycket från de senaste åren. Dessa studier beskriver till 
stor del problematiken med att omhänderta sköra äldre och deras upplevelser av att vår-
das på en akutmottagning. Äldre människor har dessutom många akutbesök per år och 
riskerar längre vistelsetid på akutmottagningen. Vården av sköra äldre är mer mångfa-
cetterad och akutsjukvården är inte anpassad för denna patientgrupp. Detta eftersom 
deras förmåga att adaptera sig till nya miljöer är nedsatt på grund av ålder och påverkar 
deras fysiska, mentala och sociala funktioner.  
 
Medellivslängden har under 1900-talet ökat med ca 25 år i Sverige och är idag en av de 
högsta i världen (Dehlin & Rundgren 2014 s. 20). Enligt Socialstyrelsen är medellivs-
längden 84,1år för kvinnor och 80,4 år för män (Socialstyrelsen 2018). Antalet besök av 
sköra äldre ökar för varje år till landets akutmottagningar. Enligt Statens Beredning för 
Medicinsk och Social utvärdering (SBU) är ungefär 40% av patienterna som söker vård 
på akutmottagningar 65 år eller äldre. Sköra äldre patienter är en sårbar grupp då de 
riskerar långa väntetider eftersom de ofta prioriteras lågt. Antalet sökande över 80 års 
ålder har ökat till akutmottagningarna de senaste åren enligt Socialstyrelsen (2015). 
SBU har kommit fram till att var fjärde person i Sverige år 2030 kommer att vara 65 år 
eller äldre. Socialstyrelsens lägesrapport från 2018 anger att medianvistelsetiden för 
patienter över 80 år har ökat med 33 minuter jämfört med förra mätningen och är nu 3 
timmar och 58 minuter. Orsaken till denna ökning tror man beror på att de oftare skrivs 
in i slutenvården jämfört med yngre personer. Bristen på vårdplatser är ofta ett stort 
problem och medför i sin tur längre väntetid på akutmottagningen vilket kan förvärra 
deras hälsotillstånd ytterligare och orsaka stort lidande.  
 
I en studie av Larsson Kihlgren et al. (2004) framkom det under observationer och in-
tervjuer av äldre patienter på en akutmottagning sex teman: oangenäm väntan, onödig 
väntan, brist på goda rutiner under väntan, lidande under väntan, dåliga känslor under 
väntan och känslor under väntan. Resultat i studien visade vikten av omvårdnad och hur 
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den utförs på den äldre väntande patienten på en akutmottagning. Även om detta är 
skrivet år 2004 kvarstår problemen idag. Äldre patienters omvårdnadsbehov kan inte 
tillgodoses på en akutmottagning, detta trots att de sökande till stor del är äldre. De äl-
dres omvårdnad hotas av rutiner, medicinska och tekniska uppgifter som går före deras 
omvårdnad samt även av kulturen som råder på en akutmottagning.  
 
Sköra äldre utsätts för en risk när de besöker akutmottagningen. De sköra äldres antal 
akutbesök ökar i snabbare takt jämfört med andra åldersgrupper. Många äldre tenderar 
också att vänta in i det sista med att söka vård för att inte vara till besvär. De söker då 
först när de är i så dåligt skick att de inte klarar sig hemma och då riskerar de dessutom 
att fara illa av lång väntan och ogynnsam miljö på akutmottagningen (Nolan 2009). I en 
studie av Faulkner & Law (2015) beskrivs hur sjukvårdspersonal upplever att sköra 
äldre åker till akutmottagningen när hemsituationen sviktar.  
 
Akutmottagningen är inte organiserad för att möta de äldres behov vilket kan skapa en 
känsla av otillräcklighet hos sjuksköterskor då de ser omvårdnadsbehoven men inte kan 
tillgodose dem. Således är det en stor utmaning för sjuksköterskor som arbetar på en 
akutmottagning att skapa en balans mellan att ge god och säker omvårdnad till de äldre 
och att utföra medicinska och/eller tekniska uppgifter (Larsson Kihlgren, Nilsson & 
Sorlie 2004). 
 
Akutmottagningen  
Akutmottagningen är ofta patientens första möte med sjukvården och således dess an-
sikte utåt. Vården där präglas av korta möten mellan vårdpersonal och patienter. Tyvärr 
har den basala vården en undanskymd position på akutmottagningen vilket tros vara en 
bidragande orsak till omvårdnadens låga status där. Patienterna som besöker en akut-
mottagning har också en benägenhet att snabbt följa akutmottagningens krav på effekti-
vitet (Nyström 2003, s. 134).  
 
Den vårdkultur som råder på en akutmottagning har stor del i hur patienterna bemöts 
(Widgren 2012, s. 25). Snabba akutinsatser tros upplevas mer intressanta än att ta hand 
om patienter med mindre dramatiska problem (Widgren 2012, s. 25). Trots detta är det 
viktig att patienter som söker vård på en akutmottagning ska få både medicinsk kompe-
tens och omsorgsinriktad omvårdnad (Nyström 2003, s. 11). Äldre människor är oftare i 
behov av akutsjukvård än yngre människor (Nyström 2003, s. 20). De äldre är miss-
nöjda med väntetiden på akutmottagningen lika mycket som yngre personer men de 
tenderar att inte klaga lika mycket på stressad vårdpersonal jämfört med yngre personer 
(Nyström 2003, s. 20).  
 
Ett av problemen på en akutmottagning är att många patienter upplevs av personalen att 
de söker på ”fel vårdinstans” och att någon annan vårdgivare borde ta hand om dem. 
Detta beskrivs som s.k. ”nån-annan-ism” vilket kan vara farligt i det dagliga omhänder-
tagandet av patienter och anhöriga. Men sett ur ett patientperspektiv kan man knappast 
kräva av patienter och anhöriga att de ska veta på vilken vårdnivå de ska söka då inte 
alltid sjukvården vet detta utan provtagning och liknande (Widgren 2012, ss. 12-13). 
Widgren påtalar även han att äldre patienter, de riktigt gamla över 80 år är en stor grupp 
och att de behöver tas om hand om tidigt i vårdkedjan eftersom de lättare får komplikat-
ioner till vård eller utebliven vård (Widgren 2012, s. 37). 
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Den sköra äldre patienten 
Att definiera äldre är långt ifrån oproblematiskt eftersom äldre är en mycket heterogen 
grupp. Åldersspannet sträcker sig från 65 år och uppåt. Åldersgruppen 65-79 kallas 
ibland yngre äldre och denna grupp är i regel pigga och klarar sig på egen hand. Ålders-
gruppen över 80 år kallas ibland för äldre äldre eller de allra äldsta. Många i denna 
grupp har åldersförändringar som påverkar hur sjukdomar utvecklar sig, hur de diagnos-
tiseras och behandlas samt påverkar vårdförlopp och prognos (Kirkevold, Brodtkorb & 
Hylen Ranhoff 2013, s. 73). Kronologiska år är kanske inte det som man i vårdsam-
manhang är mest intresserad av utan det som anses mest relevant är ofta istället den 
biologiska åldern, vilken är baserad på kroppens funktion. Den biologiska åldern kan 
både påskyndas och bromsas upp av genetiska faktorer, levnadsvanor och standard samt 
olika socioekonomiska situationer (Blomqvist, Edberg, Ernsth Bravell & Wijk 2017, ss. 
110-111). Hos äldre uppkommer skörhet till följd av det biologiska åldrandet i kombi-
nation med påverkan av yttre faktorer såsom sjukdomar, läkemedelsbiverkningar eller 
dehydrering (Blomqvist et al. 2017, s. 222).  
 
SBU (2013) beskriver skörhet som ett tillstånd med nedsatt funktion, då människan har 
liten reserv för att upprätthålla sitt dagliga liv. Där av behöver skörhet inte tvunget vara 
synonymt med multisjuklighet. De äldre och sköra är en extra utsatt patientgrupp som 
ofta behöver mer omvårdnad och tillsyn än den yngre patienten. Vidare står det skrivet i 
SBU rapporten från 2013 att akutsjukvården idag inte är anpassad för att tillgodose 
sköra äldres specifika behov. De sköra äldres utsatthet påverkas av minskat antal vård-
platser, kortare vårdtider och ökad specialisering.  Kompetens och resurser saknas 
många gånger på en hårt belastad akutmottagning. De sköra äldre har oftast de mest 
krävande omvårdnadsbehoven med kognitiv nedsättning, oklara symtom och komplex 
sjukdomssituation. Konsekvensen blir att ingen helhetsbedömning görs och patienterna 
återkommer till akutmottagningen. Detta blir en negativ spiral som kan leda svåra kom-
plikationer för patienten och onödigt lidande i form av ex fallskador, trycksår och nutrit-
ionsproblem. Detta leder i sin tur till ökade kostnader för samhället. I en bättre anpassad 
vård hade detta kunnat undvikas.  
 
I Läkartidningen 2018/08/ anges också hur det med stigande ålder finns risk för att var-
ningssignaler försvinner då kroppens funktioner försämras. Detta kan betyda att en äldre 
som är allvarligt sjuk inte visar tecken på svår sjukdom då kroppens signaler inte längre 
orkar ge uttryck för det. Akutsjukvård handlar således om akutsjukvård även till äldre 
och det ställer höga krav på geriatrisk kunskap. Det behövs en helhetssyn inkluderande 
psykologiska, andliga, fysiska och sociala aspekter vid omhändertagandet av den äldre 
patienten (Skog & Grafström 2003, s. 12).  
 
Triage 
Belastningen på en akutmottagning är ofta mycket hög och det är viktigt att rätt patient 
blir omhändertagen vid rätt tillfälle. Därför behövs det ett prioriteringssystem för att 
kunna bedöma och behandla inkommande patienter. Syftet med triage är att de mest 
allvarliga eller brådskande fallen, de som är i behov av omedelbar akutsjukvård, ska 
behandlas först. Syftet är också att hitta de patienter som faktiskt kan vänta utan uppen-
bar medicinsk risk (Widgren 2012, s. 8). RETTS (Rapid Emergency Triage and Treat-
ment System) är den som används mest runtom på Sveriges akutmottagningar. RETTS 
består av två delar och fungerar så att man vid första undersökningen av patienten mäter 
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och bedömer ett antal vitalparametrar (blodtryck, puls, andningsfrekvens, saturation, 
temp och vakenhet). Parallellt med mätningen av vitalparametrar tas en standardiserad 
och strukturerad anamnes från patienten, ESS (Emergency Symptoms and Signs). De 
vitala parametrarna tillsammans med ESS ger därefter rekommendationer om vilken 
prioriteringsnivå patienten ska ha samt eventuell provtagning och övervakning. RETTS 
har fem olika prioriteringsnivåer där de prioriteras med färgkodning från rött, akut livs-
hot, till blått, ej behov av akutsjukvård (Widgren 2012, ss. 20-23). 
 
Tidigare studier visar att det finns risk för undertriagering av äldre patienter av ibland 
oklar orsak. Det tros bero på att äldre patienter oftare söker för ospecifika symtom vilket 
riskerar att leda till undertriagering (Grossman et al. 2012). 
 
Screeninginstrument 
För att tillmötesgå den sköra äldres behov vid vård på en akutmottagning behövs verk-
tyg för att identifiera denna patientgrupp omedelbart vid ankomst. Flera metoder finns 
etablerade bl a FRESH, FRail Elderly Support researcH group. FRESH är ett screening-
instrument som används inom akutsjukvården på flera håll i Sverige. Den består av fyra 
frågor om nedsatt ork, allmän trötthet, fallrisk och behov av hjälp med inköp. Svarar 
patienten ja på två frågor eller fler räknas den som skör (Wilhelmsson 2016). I en studie 
gjord på Mölndals sjukhus visade FRESH ett utmärkt kliniskt värde vid utvärderingen. 
Instrumentet uppfattades som enkelt och snabbt att använda av vårdpersonal och även 
för de äldre sköra att besvara (Eklund, Wilhelmson, Landahl & Ivanoff-Dahlin 2016).  
 
Vid vissa sjukhus finns egna framtagna instrument för att identifiera och omhänderta 
sköra äldre, till exempel Silverstigen på Norrtälje Sjukhus. Silverstigen infördes 2015 
och innebär ett snabbspår för alla över 80 år. Vid ankomst gör sjuksköterskan en be-
dömning genom att ställa fyra frågor; kan patienten stå och gå självständigt, äta och 
dricka självständigt, sköta toalettbesök självständigt samt är patienten klar och kan ut-
trycka sina behov. Utifrån svaren avgörs omvårdnadsbehovet och hur ofta patienten 
behöver ha tillsyn (Nilsson 2018).  
 
Även utomlands är detta ett högst aktuellt område, i flertalet länder screenas de sköra 
äldre enligt ISAR, Identification of  Senior At Risk (Salvi et al. 2012). Där tillfrågas 
patienten om de behövde regelbunden hjälp av någon innan sjukdomen eller skadan 
som de söker för idag. Om de har behövt mer hjälp än vanligt för att ta hand om sig 
efter skadan eller sjukdomen som fört dem till akutmottagningen idag. Dessutom tillfrå-
gas patienten om de varit inlagda på sjukhus över natten de senaste sex månaderna. De 
frågar om patienten ser bra och om patienten har allvarliga problem med minnet. Vidare 
frågas patienten om de tar mer än tre olika läkemedel per dag. Om patienten svarar ja på 
två eller fler frågor indikerar det på ökad risk och patienten räknas som skör.  
 
Identifieringen av sköra äldre på olika vårdinrättningar ses allmänt som ett viktigt steg i 
att förbättra vårdsystemet. Screeningen på en akutmottagning bör hanteras inom ett par 
minuter och göras utan att använda sig av provtagningar och mätningar (Eklund et al. 
2016). 
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Personcentrerad vård och teamarbete 
I akutsjukvården skulle ett personcentrerat arbetssätt kräva att de olika medicinska spe-
cialiteterna skulle komma till patienten för att uppnå en helhetssyn i vården av den en-
skilda patienten (Ekwall 2010, ss. 51-60). Inom personcentrerad vård sätts patienten i 
behov av vård i centrum istället för sjukdomen. Det betyder att sjuksköterskan ser pati-
enten som en jämbördig deltagare i vården (SSF 2016). Muntlin et al. (2005, 2008) 
skriver om att ett holistiskt synsätt kan öka patientnöjdheten inom akutsjukvården. Ge-
nom dialog och samarbete mellan olika yrkesprofessioner kan detta uppnås på en akut-
mottagning. Flera studier visar ett klart samband mellan högt patientskattad vårdkvalité 
och en bra arbetsmiljö (Nyström 2003, s. 19). 
 
SBU föreslår vidare i sin rapport att akutsjukvården bör införa ett teamstrukturerat an-
passat arbetssätt för att möta de sköra äldres komplexa omvårdnadsbehov på en akut-
mottagning. Strukturerat omhändertagande av äldre benämns i internationell litteratur 
”Comprehensive Geriatric Assessment” (CGA) och har förekommit i flera andra länder 
i över 25 år. Det finns inga än så länge kända arbeten i Sverige eller Skandinaven som 
utvärderat CGA av äldre specifikt på akutmottagningen Omhändertagandet enligt CGA 
innebär att ett team med olika yrkeskompetenser gör en gemensam helhetsbedömning 
av den sköra äldres behov samt ansvarar för planering och genomförande av vården. Ett 
sådant team bör minst utgöras av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetstera-
peuter (SBU 2013).  
 
Sjuksköterskans ansvar och förhållningssätt 
Sjuksköterskan har enligt ICN (International Council of Nurses) en etisk kod som de 
arbetat fram med fyra grundläggande ansvarsområden: främja hälsa, förebygga sjuk-
dom, återställa hälsa samt lindra lidande. Denna kod ska vara ett hjälpmedel för sjuk-
sköterskan i dennes etiska förhållningssätt. Enligt koden är sjuksköterskan skyldig att 
handla om hen upptäcker missförhållanden som kan drabba patienten. Koden är gemen-
sam för alla sjuksköterskor i hela världen och möjliggör ett gemensamt professionellt 
förhållningssätt innefattande respekt för liv, människans värde och rättigheter och ge-
nom att inte göra skillnad på människor (ICN 2011). Den svenska Hälso- sjukvårdsla-
gen anger att alla människor har rätt att få vård på lika villkor (SFS, 1982:763). 
 
Värdighet, medlidande och lidande 
Inom vårdvetenskapen är värdighet ett bärande begrepp då det värnar om människan 
(Wiklund Gustin & Bergbom 2012, s. 364). Det är dock svårt att definiera då det grun-
dar sig på en personlig upplevelse. Vid många akutmottagningar anses det oftast mer 
intressant med kortvariga akuta insatser och dessa prioriteras och engagerar personalen 
mer än att ta hand om patienter med mindre akuta besvär. Detta drabbar de svagaste 
patientgrupperna där troligtvis många äldre ingår.  
 
På en akutmottagning möter vårdarna olika grader av sjukdomslidande där många pati-
enter upplever sin kropp förändrad vid sjukdom och inte känner igen sig i den. Detta 
kan leda till att patienterna upplever besvär som mer akuta än vad de verkligen är. Att 
då som vårdare förstå detta betyder att man har bekräftat patienten och förstått att sätta 
sig in i den subjektiva kroppens betydelse hos patienten (Nyström 2003, s. 218). Forsk-
ning visar också att den vårdkultur som råder vid varje akutmottagning präglar hur per-
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sonalen bemöter patienterna (Nyström 2012, s. 25 och s. 145). Medlidande ger oss an-
svar att handla vilket ger oss en möjlighet att ta hand om vår egen mänsklighet. När vi 
ställs inför en annan människas lidande väcks medlidande och vi uppmanas att ta ansvar 
för våra medmänniskor. Som människor är vi utlämnade till varandra och sårbara. Vår-
daren utmanas av medlidande och om vårdaren har förmåga att förena etiskt handlande 
och reflekterande hållning kan dessa broar överbryggas vilket spelar stor roll i vårdan-
det. I de fall vårdaren väljer att se bort när patienten uppenbarligen behöver omsorg och 
istället väljer att göra något annat eller om vårdaren väljer att se behovet hos den li-
dande patienten kan vara avgörande för upplevelsen av omhändertagande för en skör 
äldre. I dessa situationer är det dock viktigt att inte döma den vårdaren som ser bort och 
anse den vara en sämre vårdare. Medlidande kan man inte beordras till utan man som 
vårdare behöver stöd och utbildning för att utveckla sin förmåga till detta. (Wiklund 
Gustin & Bergbom 2012, ss. 309-314).  
 
Den viktigaste arbetsuppgiften i all vårdverksamhet är att lindra mänskligt lidande. Er-
iksson beskriver lidande i tre former, sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. 
Detta gäller i högsta grad att vara observant på vid omhändertagandet av sköra äldre 
(Eriksson 1994, s. 82-85). Nyström (2003) skriver i sin bok, Möten på en akutmottag-
ning, om bristen på kollektiv omvårdnadskompetens på akutmottagningar (ss. 156-157). 
Detta innebär att kvaliteten på omvårdnad patienten får beror på vem patienten blir vår-
dad av och således om vårdaren har låg eller hög omvårdnadskompetens. Patienten be-
höver få uppleva och bevara sin värdighet i alla vårdsituationer. Vårdaren behöver be-
kräfta patienten och att då inte bli sedd som patient kan upplevas kränkande och skapa 
en känsla av skam och skuld. Situationer i vården vilka kan var riskmoment till förned-
ring för patienterna måste vårdaren hantera med finkänslighet för att patienten ska bibe-
hålla sin känsla av värdighet (Wiklund Gustin & Bergbom 2012, s. 366). 
 
I vårdkulturen som råder på en akutmottagning krävs hos patienten stor anpassnings-
förmåga för att bevara värdigheten (Nyström 2003, s. 172). Utebliven vård är alltid en 
kränkning av människans värdighet och kan också ses som ett sätt att utöva makt över 
en maktlös (Eriksson 1994, s. 87). Vårdaren behöver ha ett professionellt förhållnings-
sätt där det ingår, ärlighet, äkthet och att våga bli berörd. Där ingår det också självkän-
nedom, kunskap och empati. Vårdarna måste också ha sådan självkännedom att man vet 
varför man vårdar och att kunna inse sina begränsningar. Att var inkännande, det vill 
säga ha empati och respektera de äldres åsikter och inte bara göra som man själv tycker, 
är viktigt.  
 
Kunskap är också betydelsefullt för att kunna utföra rätt vård och för att den också ska 
kännas meningsfull, viktig och intressant för vårdarna. Således kan brist på kunskap hos 
vårdarna leda till sämre omhändertagande av de äldre då vårdarna inte har förmåga och 
resurser att se och förstå de äldres tecken på sjukdom och illabefinnande. Detta skapar 
frustration både hos de äldre och vårdarna. Vårdarna utsätts dessutom för ökad risk för 
utmattningstillstånd om de innehar för lite kunskap i sitt vårdande (Skog & Grafström 
2003, ss. 13-14). 
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PROBLEMFORMULERING 
 
En stor del av de sökande på landets akutmottagningar utgörs av sköra äldre patienter. 
Dessutom beräknas livslängden öka i framtiden och detta kommer att ställa högre krav 
på sjukvården. Denna patientgrupp prioriteras ofta lågt och riskerar långa väntetider.  
För att tillmötesgå denna patientgrupps behov krävs nytänkande i omhändertagande och 
prioritering. De sköra äldre har oftast även de mest krävande omvårdnadsbehoven med 
kognitiv nedsättning, oklara symtom och komplex sjukdomssituation. Om inte detta 
tillgodoses finns risk för svåra komplikationer för patienten och onödigt lidande i form 
av ex fallskador, trycksår och nutritionsproblem. Detta leder i sin tur till ökade kostna-
der för samhället. I en bättre anpassad vård hade detta kunnat undvikas.  
 
 
SYFTE 
 
Syftet är att identifiera förbättringsområden i omhändertagandet av den sköra äldre pati-
enten på akutmottagningen. 
 
 
METOD 
 
Denna studie genomfördes med kvalitativ metod med induktiv ansats och fokusgrupps-
intervjuer som datainsamlingsmetod. Kvalitativa studier eftersträvar en ökad förståelse 
för fenomen och upplevelser (Friberg, 2012 s. 99). Kvalitativ metod strävar också efter 
att ge djup i analysen av människors åsikter, erfarenheter och förståelse (Henricson & 
Billhult 2015, s. 130). I en fokusgruppsintervju ingår oftast sex till tio deltagare och 
intervjuerna leds av en moderator. Där kan deltagarna kollektivt utveckla ideér, förtyd-
liga, berättiga och förändra sina tankar mot varandra. Då sker således en interaktion 
mellan deltagarna och därigenom en reflektion (Wibeck 2015, ss. 197-200). 
 
Urval 
För att få svar på frågeställningen var studiens urval ändamålsenlig vilket innebar att 
deltagarna skulle ha upplevt det som ämnades studeras för att kunna svara an till syftet. 
Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha arbetat minst två år på akutmottag-
ningen. Detta eftersom deltagarna skulle hunnit få tillräcklig erfarenhet inom problem-
området. Två läkare, två undersköterskor och fem sjuksköterskor tillfrågades. Alla till-
frågade sjuksköterskor och undersköterskor tackade ja till att delta i fokusgruppsinter-
vjuerna däremot kunde ingen av läkarna deltaga. Yrkeserfarenheten bland deltagarna 
varierade mellan tre år och tjugofem år. Verksamhetschefen och avdelningschefen gav 
sitt godkännande till att genomföra intervjuerna. Deltagarna fick skriftlig och muntlig 
information samt skrev på samtyckesbrevet.  
 
Datainsamling 
För att samla in data till studien gjordes två fokusgruppsintervjuer med semistrukture-
rade frågor. Intervjuerna gjordes med en veckas mellanrum. Vid första intervjutillfället 
var en av de tillfrågade sjuksköterskorna sjuk och en av undersköterskorna hade förhin-
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der att deltaga. Vid andra intervjutillfället deltog alla informanter förutom den andra 
undersköterskan som hade förhinder. Intervjufrågorna var öppna med följdfrågor som 
ställdes för att stödja och fördjupa intervjuerna. Detta för att få en innehållsrik och djup 
beskrivning för att svara an till studiens syfte. Första fokusgruppsintervjun inleddes med 
att informanterna åter igen fick information om studien och dess syfte. Sedan fortsatte 
första fokusgruppsintervjun med en klargörande mindre fråga, för att definiera patient-
gruppen i syftet. ”Vad tänker ni på när ni hör ordet sköra äldre?”. Därefter fortsatte 
intervjun med den egentliga frågeställningen, ”Hur upplever ni omhändertagandet av de 
sköra äldre på akutmottagningen idag?” I slutet av första fokusgruppsintervjun fick 
deltagarna en följdfråga att fundera på till nästa intervjutillfälle, ”Tankar och upplevel-
ser hur omhändertagandet på akutmottagningen kan förbättras?”. Den andra fokus-
gruppsintervjun inleddes med en sammanfattning från föregående intervjutillfälle då 
deltagarna gavs möjlighet att delge sina tankar och upplevelser. Därefter lades fråge-
ställningen för dagens intervju fram, ”Förbättringsförslag- hur upplever ni att dessa 
skulle kunna införas på akutmottagningen?” Intervjuerna ägde rum på arbetsplatsen 
men utanför avdelningen för att inte bli avbrutna och störda. Deltagarna fick medverka 
på intervjuerna under arbetstid. 
 
Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys, enligt Elo & Kyngäs (2007), har använts för att analysera 
fokusgruppsintervjuerna. Innehållsanalys används med fördel som forskningsmetod för 
att skapa giltiga och överförbara slutsatser med ändamål att utveckla ny kunskap och 
nya insikter. Syftet med innehållsanalys är att uppnå en bred och innehållsrik beskriv-
ning av valt fenomen och resultaten av analysen är begrepp eller kategorier som beskri-
ver fenomenet. Analysen hade en induktiv ansats då studiens syfte var att förutsättnings-
löst identifiera förbättringsområde för omhändertagande av sköra äldre på akutmottag-
ningen.  
 
Elo & Kyngäs (2007) delar in analysprocessen i tre olika faser; förberedelsefas, organi-
sationsfas och redogörelsefas. Innan processen påbörjas måste forskaren bestämma sig 
för om det är det manifesta eller latenta innehållet som ska analyseras. Denna studie är 
analyserad utifrån sitt manifesta innehåll. Författarna inledde analysprocessen genom att 
transkribera datamaterialet ordagrant. Därefter lästes den transkriberade texten igenom 
upprepade gånger för att lära känna materialet och för att få en känsla för helheten samt 
för att inget meningsbärande skulle gå förlorat. Författarna har läst igenom datamateri-
alet först enskilt och sedan upprepade gånger tillsammans. Därefter gjordes en öppen 
kodning där meningsbärande enheter identifierades, kodades och därefter sorterades in i 
åtta underkategorier utifrån skillnader och likheter. Underkategorierna ledde sedan fram 
till tre kategorier som i sin tur mynnade ut i en huvudkategori som beskriver resultatet 
av studien. Författarna har tillsammans utarbetat kategorierna och det är därmed deras 
tolkning av datamaterialet som ligger till grund för resultatet. Syftet med studien har 
under hela analysprocessen försökts hållas levande och även beaktande av författarnas 
förförståelse. Betydelsen av förförståelsens indirekta möjliga påverkan på resultat av 
studien har diskuterats och reflekterats författarna emellan för en ökad medvetenhet och 
objektivitet (Henricson & Billhult 2015, s. 132). 
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Etiska överväganden 
Etiska problem och överväganden bör beaktas under en intervjuundersökning. Dessa 
kan uppstå då det undersöks kring privata liv som sedan ska publiceras offentligt (Pe-
tersson & Lindskov 2015, ss. 297-298). Enligt Kvale och Brinkmann (2013, s. 109) är 
problemen bland annat att säkerställa konfidentialiteten hos undersökningspersonerna 
och att beakta konsekvenserna för de undersökta personerna. Följer utskriften det som 
verkligen sades och om tolkningen är korrekt. Det är enligt Kvale (2013) forskarens 
etiska skyldighet att presentera kunskap som är betryggad och styrkt.  
 
Det finns flera etiska koder och riktlinjer inom utvecklingsarbeten. Nuremberg Code är 
en av de första som bildades efter Nazi tiden. Därefter har flera tillkommit varav en av 
de mesta kända är Declaration of Helsinki, som tillkom 1964 och senast reviderades 
2000. Den startades av World Medical Association (Polit & Beck 2016, s. 143).  
 
Petersson och Lindskov (2015) beskriver problemet att forskaren måste sköta sitt van-
liga arbete parallellt med forskningen och den stress det kan medföra. Därför poängteras 
vikten av att deltagarna i fokusgrupper kontinuerligt är med vid avstämningar för att 
känna delaktighet (Petersson och Lindskov 2015, ss. 299-300). Då all forskning bygger 
på frivillighet kan deltagarna när som helst välja att avsluta sin medverkan utan att ange 
varför eller drabbas av någon påföljd (Vetenskapsrådet 2002). Forskaren måste vara 
observant på att inte förlora sin objektivet och kritiska ansats när man är nära involverad 
i ett projekt (Petersson och Lindskov 2015, s. 300). 
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RESULTAT 
 
Resultatet har en huvudkategori: ”För att tillmötesgå de ökade äldre sköras omvård-
nadsbehov krävs av dagens akutvårdspersonal ökad förståelse och kunskap. Detta upp-
nås lämpligast på välbemannade akutmottagningar med god struktur”. Denna huvudka-
tegori baseras på tre kategorier med tillhörande underkategorier. Den första kategorin är 
”Tid och prioritering” med underkategorierna Att ha och ta sig tid för omvårdnad och 
Att prioritera äldre. Andra kategorin är ”Förståelse och kunskap” med underkategorier-
na Att samarbeta, Att vara kompetent och erfaren, Att ha intresse och Att få utbildning. 
Tredje kategorin är ”Struktur” med underkategorierna Att ha anpassad vård för äldre, 
Att ha gemensamma riktlinjer och Att vara välbemannade. 
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Figur 1. Översikt av resultatet som identifierar förbättringsområden vid omhändertagande av 
sköra äldre patienter på akutmottagningen. 
 
Tid och prioritering 
I denna kategori utkristalliserar sig två underkategorier Att ha och ta sig tid för omvård-
nad och Att prioritera äldre. Informanterna beskrev sköra äldre som patienter över 75 år 
med multisjuklighet och ett ökat omvårdnadsbehov som har många oplanerade besök 
och flera olika diagnoser. Vidare beskrev de att skörhet inte alltid är åldersberoende 
utan patienter kan identifieras som sköra utan att för den delen vara äldre. De sköra 
äldre har inte samma förmåga att ta hand om sig själv som de gjort tidigare i livet. 
 
Att ha och ta sig tid för omvårdnad 
I intervjuerna framgår den etiska stressen över att vårdarna ser att de sköra äldre behö-
ver omvårdnad men att tiden inte finns. Många av de sköra äldre har kognitiv svikt och 
kan inte förmedla sig själva vilket ställer högre krav på vårdpersonalens omvårdnads-
kompetens. Omvårdnaden upplevs inte högt prioriterad men då handlar det om att ta sig 
tid för denna omvårdnad ändå. Detta på grund av att det alltid är mycket medicinskt att 
göra på en akutmottagning och det då inte finns så mycket utrymme för omvårdnad. Vid 
de tillfällen upplever informanterna att patienterna omvårdnadsmässigt måste kunna 
sköta sig själva då ingen personal finns tillgänglig.  Informanterna påtalar också vikten 
av att omvårdnadsarbetet måste uppvärderas. 
 
”Att det är faktiskt något som ingår i vår profession och vår dagliga yrkesverksamhet” 
 
Informanterna upplevde också att akutmottagningen inte är rätt plats för de sköra äldre 
varken personalmässigt eller lokalmässigt. Personalresurserna på akutmottagningen är 
inte dimensionerade för avancerad omvårdnad, exempelvis finns det ingen ordentlig mat 
och alla läkemedel finns inte att tillgå i nära anslutning till akutmottagningen. De kräver 
fler resurser framförallt i form av ”händer” men även att de också ofta behöver komma 
in på ett rum, då det inte är etiskt försvarbart att utföra omvårdnadsåtgärder i korridoren. 
Då de sköra äldres medicinska tillstånd kan försämras snabbt eftersom de inte har 
samma marginaler som yngre, skulle det vara av värde att samma personal har hand om 
patienten under hela vårdtiden för att snabbt kunna identifiera försämringarna. I detta 
ingår också värdet av omvårdnadsdokumentation så att patientens tillstånd dokumente-
ras för att på så vis kunna följa både förbättringar och försämringar i patientens tillstånd. 
Denna personalkontinuitet är svår att få på en akutmottagning. 
 
Informanterna påtalar vikten av förebyggande arbete exempelvis genom att kunna ta 
patienten till toaletten innan det är för sent. För detta krävs regelbundna omvårdnads-
ronder vilket i nuläget endast görs sporadiskt. Informanterna beskriver under intervjuer-
na vikten av kontinuerlig tillsyn och behovet av fastställda omvårdnadsronder vilket 
underlättar att tillsynen verkligen blir utförd. I detta menar de också att någon måste ha 
huvudansvaret för omvårdnaden för att säkerställa att det blir utfört. 
 
 ”Att så länge ingen har ett uttalat ansvar för en uppgift så rinner den ut i sanden. Men 
ligger en uppgift på en position eller en person så blir det mycket mer fokus på att det 
blir gjort”. 
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Att prioritera sköra äldre 
Informanterna beskriver under intervjun problematiken med att prioritera omvårdnaden 
kring de sköra äldre eftersom de upplever att andra medicinska uppgifter går före. In-
formanterna upplever att omvårdnaden kring denna patientkategori ofta kräver två per-
sonal. Det finns inte alltid någon kollega att tillgå direkt vilket leder till att tiden till ut-
förd omvårdnad blir fördröjd. Vid de tillfällen då det finns en extra personal att tillgå 
underlättar det avsevärt då man oftast kan få hjälp omedelbart.  
 
”Som har som fokus att hjälpa till där det behövs, att ha dom liksom glasögonen på sig 
som inte behöver fokusera på läkemedel och provtagning lalala utan som kan vara nå-
gon slags resurs”. 
 
Informanterna påtalar att de tycker att då en yngre och en skör äldre patient söker med 
samma orsak och nästan samma inskrivningstid så ska den sköra äldre prioriteras och 
handläggas före. Detta då de inte har samma reservkapacitet för att vänta som yngre 
patienter. Informanterna beskriver att de vill placera de sköra äldre på platser på akut-
mottagningen där de kan ha överblick över dem. De påtalar att de inte vill köra in dem 
på rum om de är ensamma utan anhöriga, eftersom vissa patienter inte har förmågan att 
förmedla sig genom att exempelvis trycka på larmknappen. En av informanterna beskri-
ver det som: 
 
”Men de här äldre sköra som blir liggande det är ju det hemskaste som finns, man får 
ju en klump i magen”. 
 
Det är lättare att de uppmärksammas om de ligger där personal passerar och man ser 
också snabbare förändringar i patientens tillstånd. 
 
Förståelse och kunskap 
Denna kategori hade tre underkategorier Att samarbeta, Att vara kompetent och erfaren, 
Att ha intresse och att få utbildning. Här framkommer informanternas åsikter om vikten 
av att personalen har erfarenhet och/eller kunskap om att vårda sköra äldre. Även nyttan 
av samarbete poängteras. 
 
Att samarbeta 
Informanterna beskrev under intervjuerna vikten av att alla hjälps åt och alla ser sitt 
ansvar och sin del i omvårdnaden runt de sköra äldre patienterna. De påtalar också hur 
svårt det kan vara att samarbeta om det inte finns någon att samarbeta med då alla är 
upptagna med andra uppgifter. 
 
”En sak som verkligen skulle hjälpa är fler händer” 
 
Informanterna talar om vikten av att läkarna är med i teamet för att på så sätt optimera 
de sköra äldres vård. Detta då det är läkarna som gör de medicinska bedömningarna och 
tar beslut om ev inläggning, det efterfrågas snabba besluta för att förkorta vårdtiden på 
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akutmottagningen för de sköra äldre. Informanterna önskar bättre samarbete mellan 
teamen på akutmottagningen, att man ser hur mycket den andra har att göra och hjälper 
till direkt över teamgränserna. Vikten av att vara lyhörd mellan inskrivande team och 
mottagande team om när vilka åtgärder lämpar sig bäst ur patientsynpunkt utan att för 
den skull bli ifrågasatt. Att man i personalen kommunicerar för att uppnå optimalt pati-
entomhändertagande.  
 
”..samarbete är ju det viktiga” 
 
Att vara kompetent och erfaren 
Informanterna påtalar vikten av att ha erfarna vårdare för att få tid och kunskap kring de 
sköra äldres komplexa omvårdnadssituation. Mindre erfarna kollegor tenderar att inte 
hinna med mer än just det livsnödvändiga på en akutmottagning. Under intervjuerna 
framkom att med erfarenhet kommer förståelse för vad icke utförd omvårdnad kan leda 
till för de sköra äldre patienterna. Samtliga informanter var överens om att med erfaren-
het kommer blicken för att se strukturella flöden och därigenom få mer tid till att foku-
sera på omvårdnad. 
 
”För det handlar väldigt mycket om utbildning och förstå asså det komplexa i att vårda 
äldre. Det blir så mycket mer än bara det rent medicinska. Mycket handlar nog om det 
vi sa i början att man behöver erfarenhet för det är först då man förstår vad komplext 
det är och vad det kan leda till”. 
 
Informanterna talar också om att man med erfarenhet blir som vårdare tryggare och kan 
vidga sitt perspektiv och man har även en förståelse för vad konsekvenser det kan bli. 
Att det kan vara det tillsynes lilla som får den sköra äldre att ”tippa över kanten”. För att 
se detta krävs kunskap och erfarenhet. 
 
”Svart på vitt vad det faktiskt kan göra att vi missar en gammal och skör patient som 
inte klarar av att flytta sig i sängen överhuvudtaget” 
 
Att ha intresse och att få utbildning 
Informanterna beskriver att omvårdnaden varierar beroende på vilka vårdare som är i 
tjänst, det är personbundet. Informanterna beskriver också att ibland är inte omvård-
nadsarbetet prioriterat från en del av medarbetarna och detta kan kanske avhjälpas med 
olika åtgärder. Informanterna påtalar vikten av att vårdarna kanske inte är tillräckligt 
medvetna om vad utebliven omvårdnad kan leda till. 
 
”Men det kan vara så att de faktiskt inte förstår syftet varför vi gör det” 
 
Informanterna påtalar vikten av intresse och att omhändertagandet kring sköra äldre 
hålls levande och diskuteras. Att ämnet är aktuellt och ”pratas” om på arbetsplatsen gör 
att det är lättare att väcka intresse hos medarbetarna och det leder i sin tur till att intres-
set ökar. Informatorerna pratar om ”positivt grupptryck”. Kunskap leder till mer förstå-
else och kanske därigenom mer intresse och engagemang. Informanterna efterfrågar 
geriatrisk utbildning, både externt och internt. Förslag framkom att bjuda in en geriatri-
ker och att använda de specialistsjuksköterskor inom vård av äldre som finns att tillgå. 
På detta sätt uppvärderas omvårdnaden och kan bidra till att skapa ett positivt grupp-
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tryck. Informanterna beskriver ett vanligt fenomen de upplever inom akutsjukvården 
nämligen attitydproblem och ovilja bland personalen till omvårdnadsarbete vilket på en 
akutmottagning inte alltid värderas så högt. 
 
Samtidighet beskriver informanterna frustration över att inte hinna med omvårdnadsar-
betet och känslan av att känna sig otillräcklig. Dock påtalar informanterna att omvård-
nadsarbetet på en akutmottagning behöver uppvärderas. Även vikten av att vårdarna 
tänker på vilka signaler som sänds ut, att det faktiskt är en intressant arbetsuppgift och 
den ska utföras likaväl som andra medicinska åtgärder. Trots förbättringspotential fram-
träder ändå hos informanterna att omvårdnaden på akutmottagningen är bra. 
 
”Men utan att slå oss för bröstet så vill jag ändå påstå att vi gör mycket mer sådana 
saker här än vad man gör på de andra akutmottagningarna runt om”. 
 
Struktur 
I denna kategori formas tre underkategorier Att ha anpassad vård för äldre, Att ha ge-
mensamma riktlinjer och Att vara välbemannade. Här framkommer mer strukturella 
förbättringsförslag för att underlätta omhändertagandet av de sköra äldre. 
 
Att ha anpassad vård för sköra äldre 
Informanterna beskriver vikten av att någon/några görs huvudansvarig för omvårdnaden 
kring de sköra äldre och att även en läkare knyts till dessa patienter för att på så sätt 
snabbt ta beslut om åtgärder. Att den sköra äldre patienten snabbt identifieras och tas 
om hand.  
 
”…då gör man ett snabbt avslut på akuten och får patienten upp till avdelningen, att de 
har en liten gräddfil dels för att underlätta omvårdnaden och allt det här tunga som vi 
står med som vi inte riktigt känner att vi hinner alla gånger. Förkorta tiden för de här 
äldre sköra multisjuka som ska upp” 
 
Informanterna påtalar vikten av att sköra äldre lätt ska kunna urskiljas bland de andra 
patienterna. De önskar ”äldrespår” och att speciella omvårdnadsteam tar hand om den 
sköra äldre och på så sätt har ett huvudansvar kring patienten. Drömscenariot hade varit 
att ett team bestående av en sjuksköterska, en undersköterska och en läkare som sköter 
om de sköra äldre patienterna under hela vistelsen på akutmottagning. Detta team skulle 
då enligt informanterna vara utöver befintlig personal. De uttalar även önskemål om att 
använda en redan befintlig tillsynsfunktion på ett mera aktivt sätt för att på så sätt syn-
liggöra när tillsyn och/eller omvårdnad har skett eller ska ske. Detta underlättar också 
för andra att hjälpa till. Informanterna talar om svårigheterna med att både sköra äldre 
och yngre kan få samma färgprioritet detta trots att sköra äldre inte tolererar väntan på 
samma sätt som yngre patient gör. De skulle vilja att de sköra äldre alltid togs först i sin 
färg och att de får minst en gul prioritet. Detta för att på så sätt påskynda förloppet på 
akutmottagningen och undvika alla dess negativa konsekvenser som lång väntan kan 
leda till. Speciella spår för sköra äldre gynnar i sin tur övriga akutflödet på en akutmot-
tagning. 
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”skulle vara bra om sjukhuset hade en geriatrikavdelning. Då skulle det vara lättare att 
få upp dom till rätt ställe och den kompetensen som finns på avdelning skulle kanske 
genomsyra neråt”. 
 
Att ha gemensamma riktlinjer   
Informanterna beskriver betydelsen av att ha gemensamma riktlinjer som ska gälla i 
hela vårdkedjan från ambulans till vårdavdelning kring den sköra äldre patienten. Att 
man från avdelningens sida förstår att akuten inte är optimal vårdinstans för den sköra 
äldre patienten. Att identifiera åtgärd snabbt såsom inläggning i slutenvården och då 
inte fördröja den genom att exempelvis vänta på provsvar eller röntgenundersökningar. 
Upplevelsen av att inte behöva vänta på vårdplan från läkaren eller beslut utan att läka-
ren ska vara med från början i processen. Informanterna beskriver under intervjuerna 
vikten av kontinuerlig tillsyn och behovet av fastställda omvårdnadsronder, detta för att 
underlätta att tillsynen verkligen blir utförd. Vissa av dessa funktioner kan man få på-
minnelse om att utföra i patientregistreringssystem. Informanterna beskriver problema-
tiken med den tidspress som ofta råder på en akutmottagning, patienter ska tas in inom 
en viss tid och det ska bara ta ”de minuterna” att göra. Sköra äldre människor tar ofta 
längre tid på sig att exempelvis ta upp legitimation, ta av sig ytterkläder, förflytta sig 
och få fram sitt ärende vilket skapar en stress och tidspress hos personalen. Att detta tar 
tid måste få vara legitimt i den rådande vårdkulturen. Samtidigt säger de att det är en 
patientsäkerhet med ledtider dock kan det i sin motsats skapa stress över att tider mäts. 
Problematiken med att sköra äldre slussas mellan olika specialiteter framkommer då det 
utgör ett lidande för patienten och att det är en patientsäkerhetsrisk. 
 
Att vara välbemannade 
Informanterna beskriver problemet med allt kringarbete på avdelningen som tar tid ifrån 
den egentliga omvårdnaden runt patienten. De tar upp till exempel att annan personal 
skulle kunna fylla på i skåp och förråd, sprita på rummen och städa i köket. Informan-
terna beskriver hur de vill frigöra tid för att verkligen träffa patienterna. Mycket tid går 
också åt till administrativa uppgifter. Informanterna påtalar att de arbetar med männi-
skor för att de tycker om att vårda men att mycket tid går åt till bland annat dokumentat-
ion. De poängterar vikten av att andra yrkeskategorier kan utföra vissa av nuvarande 
vårdares arbetsuppgifter för att på så sätt få tid till patienten och omvårdnadsuppgifter. 
 
”Det är också en konkret förbättring, att rätt person gör rätt saker så att vi får mer tid 
till det som vi faktiskt är bra på” 
 
 Informanterna uppger under intervjuerna ofta att det fattas en vårdpersonal för att räcka 
till i omvårdnaden kring den äldre patienten då deras vård ofta kräver två personer och 
att denna person finns tillgänglig när det behövs. Informanterna upplever frustration 
kring att behöva leta efter och vänta på att få hjälp med att utföra omvårdnadsåtgärder 
kring den sköra äldre patienten. 
 
I en del fall berättar informanterna om svårigheterna med att göra omvårdnadsarbete 
kring den sköra äldre patienten ensam. Det framkom under intervjuerna behov av en 
extra personal för att öka patientsäkerheten runt den sköra äldre patienten. Informanter-
na belyser dagens vårdproblem med hög personalomsättning, vårdpersonalen arbetar 
inte länge på varje arbetsplats vilket gör att den vinst man får med erfaren personal inte 
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alltid finns. Med erfarenheten ökar blicken för det strukturella flödet och fokus på om-
vårdnaden blir också bättre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att identifiera förbättringsområden i omhändertagandet av 
den sköra äldre patienten på akutmottagningen. Därför valdes en kvalitativ metod med 
fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. Elo & Kyngäs (2008) kvalitativa in-
nehållsanalys användes. Innehållsanalys är en undersökningsmetod som syftar till att 
beskriva och mäta ett fenomen eller ett dokument. Om en litteraturstudie valts då hade 
kanske inte resultat speglat syftet med att förbättra omhändertagandet på vår akutmot-
tagning och därigenom inte varit lika fullt applicerbart i vår verksamhet. Det kan finnas 
en risk inom kvalitativ forskning att förförståelsen speglar vår tolkning. Detta skulle 
kunna påverka studiens resultat. Författarna har dock försökt att under hela processen 
att förhålla sig objektiva. För att motverka detta kan man låta texten tala med hjälp av 
citat som exemplifierar det som informanterna uttryckte i den faktiska intervjusituation-
en, vilket författarna gjort (Polit & Beck, 2016 s. 589).  
 
Då författarna arbetar på aktuell akutmottagning finns det en drivkraft till att få underlag 
till förbättrat omhändertagande av sköra äldre. Fokusgrupperna bidrog till att bli en kun-
skapskälla till den fortsatta förändringsprocessen. Det har varit givande för författarna 
då de önskar ny information och förbättringstankar. Fördelarna är att man kan dra nytta 
av samspelet som sker i fokusgruppssamtalet. Om författarna istället valt individuella 
intervjuer hade detta samspel gått förlorat och därmed kanske viktig information.  
 
 Det finns risk för att forskarna förlorar sin kritiska blick när de är nära involverade i 
verksamheten, det vill säga blir hemmablinda (Petersson & Lindskov 2015, s. 300). I 
denna studie har författarna under hela processen varit medvetna om risken med att bli 
hemmablinda och försökt förhålla sig till detta så att det inte påverkat resultatet.  
 
 Fördelen med en semi-strukturerad fokusgruppsintervju är att då kan moderatorn styra 
diskussionen så att valda teman diskuteras (Polit & Beck 2016, s. 590). Då författarna 
inte tidigare hade någon erfarenhet av leda fokusgruppsintervjuer kan det ha påverkat 
diskussionerna men inget som författarna kan säga hur de hade blivit i annat fall. Det 
kan vara en fara för trovärdigheten att deltagarna i fokusgrupp inte vågar berätta eller 
tala om vad de verkligen tycker då grupptrycket eller social normer kan spela in (Wi-
beck 2010, s.144). I denna studie upplevdes samtalsklimat som tillåtande och informan-
terna var förtroliga med varandra och det var givande diskussioner som uppstod. Ämnet 
som diskuterades upplevdes som viktigt av informanterna och alla deltog i intervjusam-
talen. I princip var alla åsikter i grupperna samstämmiga. Författarna är införstådda med 
arbetssituationen då de har arbetat många år på akutmottagningen och vet att kollegerna 
besitter stor kunskap och förbättringstanker och därför är denna metod att föredra. Polit 
& Beck (2016) beskriver svårigheterna med att transkribera intervjumaterial där röster-
na på informanterna inte är kända. Detta problem uppstod inte vid transkriberingen av 
denna studie (ss. 589-590). 
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Det lämnades ut ett informationsbrev till de som tillfrågades att delta i fokusgruppsin-
tervjuerna. Detta för att de skulle kunna förbereda sig för frågeställningen inför inter-
vjun vilket borgar för bästa tänkbara informationsutbyte. För att öka studiens trovärdig-
het behöver forskaren visa ett samband mellan insamlad data och resultat (Polit & Beck 
2016 s. 422). En betydelsefull fråga att ställa sig för att se om studien är trovärdig är om 
andra forskare kommit fram till samma resultat. I denna studie gjordes innehållsana-
lysen tillsammans och i samförstånd då författarnas förförståelse ständigt beaktades. 
Citaten som används i resultatet är direkta från råmaterialet vilket stärker studiens tro-
värdighet. Dessutom förstärks studiens validitet då resultatet går i samklang med tidi-
gare gjorda studier. Således skulle en överförbarhet till andra akutmottagningar vara 
möjlig. Båda författarna har upplevt stort värde av att vara två som utfört studien och 
därmed kunnat diskutera under processen.  
 
 
Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att belysa förbättringsområden för de sköra äldre på akutmottagning-
en för att nå detta resultat användes en kvalitativ metod med fokusgruppsintervjuer. 
Resultat presenterades med en huvudkategori, tre kategorier och åtta underkategorier. 
De tre kategorierna var tid och prioritering, förståelse och kunskap samt struktur.  
 
Tid och prioritering 
I resultatet framkommer den etiska stressen som vårdpersonal utsätts för under arbetet 
då de ser omvårdnadsbehov hos den sköra äldre patienten men inte hinner med utföra 
det. Sandman och Kjellman (2013) beskriver i sin bok om etisk stress som uppstår när 
sjuksköterskor blir stressade när de inte kan leva upp till de normer och moraliska vär-
den såsom de önskar (s.83). Att arbeta på en akutmottagning kan var en extra utsatt ar-
betsplats för att drabbas av stressrelaterade åkommor (Socialstyrelsen 2015).  
 
Vid omhändertagande av den sköra äldre patienten har sjuksköterskan en nyckelroll för 
att bidra till trygg och säker vård för patienten. Omvårdnad är sjuksköterskan huvudom-
råde och är ansvarig för att se varje patients individuella behov. Problemet på en akut-
mottagning är att mycket tid går åt till andra uppgifter.  
 
Crowding (trängsel) är ett välkänt fenomen på en akutmottagning vilket uppstår när 
antalet patienter och deras vårdbehov överstiger de tillgängliga resurserna på akutmot-
tagningen. Crowding på en akutmottagning har förknippats med ett antal negativa kon-
sekvenser, både för patient och för organisation, såsom fördröjd administrering av 
smärtstillande, antibiotika samt längre efterföljande vårdtider och till och med ökad 
dödlighet (Socialsocialstyrelsen 2017, Wickman, Svensson & Djärv, 2017).  Att tillgo-
dose äldre patienters behov, fysiskt, psykologiskt och socialt är god omvårdnad säger 
sjuksköterskor (Bulut et al., 2015). Att inte hinna med omvårdnaden av den sköra äldre 
patienten skapar dilemman då man upptäcker för sent att någon exempelvis behöver 
uppsöka toaletten. Detta beskrev informanterna i studien som stressande och gjorde att 
de inte kände sig nöjda efter ett arbetspass. Här framkom förbättringsförslag såsom att 
fastställa omvårdnadsronder på bestämda tider, dokumentera utförd omvårdnad bättre, 
ha en god personalkontinuitet samt att planera omvårdnaden så att situationer med käns-
lor av otillräcklighet undviks. Dessutom visar vårt resultat behovet av mer personella 
resurser för att kunna tillgodose omvårdnaden på ett optimalt sätt.  
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Förståelse och kunskap 
I resultatet i denna kategori beskriver informanterna tydligt vikten av att de sköra äldres 
omhändertagande ”hålls levande” och att detta uppnås genom att ämnet diskuteras på 
arbetsplatsen. Genom regelbunden utbildning blir personalen kunnig och därigenom 
tros intresset öka för omhändertagandet av de sköra äldre på akutmottagningen. Mer 
kunskap kan också motverka attitydproblem och ovilja till att utföra omvårdnadsarbete. 
En vårdare som intresserar sig för den enskilde patienten ökar patientens känsla av att 
vara tryggt omhändertagen (Nyström 2003, s. 207). Informanterna gav flera förslag på 
hur utbildning skulle kunna genomföras, däribland flera förslag som inte är ekonomiskt 
kostsamma. Detta var exempelvis utbildning av akutmottagningens specialistsjukskö-
terskor inom vård av äldre och föreläsning inom geriatrikområdet av läkare som är an-
ställd på sjukhuset. Författarna upplevde det som glädjande att informanterna var intres-
serade och engagerade av att förbättra omhändertagandet av de sköra äldre patienterna 
då detta är värdefullt för en arbetsplats.  
 
Vikten av att ha erfaren och kompetent personal framkom i resultatet vilket främjar att 
personalen ser och hinner med omvårdnaden av de sköra äldre på akutmottagningen. 
Informanterna betonade att alla har varit nya någon gång och att det tar tid att arbeta in 
sig och få med alla moment. Ny personal fokuserar mer på medicinska uppgifter vilket 
egentligen är korrekt. Dock krävs att kunna lyfta blicken och även se patientens om-
vårdnadsbehov och detta kommer oftast genom arbetade år. Att bibehålla erfaren och 
kompetent personal på akutmottagningen är en utmaning för arbetsgivaren. 
 
 
Struktur 
I resultatet i denna kategori framkom värdet av hur struktur och planering kan förbättra 
omvårdanden av de sköra äldre. Bemanningsproblematiken genomsyrar fokusgruppsin-
tervjuerna, informanterna beskriver hur ”de extra händerna” behövs vid framförallt om-
vårdnadsåtgärder och det har de sköra äldre oftare behov av än de yngre patienterna på 
en akutmottagning. Detta problem förstärks när patienter som ska skrivas in i slutenvår-
den blir kvar på akutmottagningen i väntan på ledig vårdplats. Denna situation är akut-
mottagningen inte bemannad för vilket skapar stress för personalen och patientsäkerhet-
en hotas (Socialstyrelsen 2017). Informanterna beskriver hur denna situation påverkar 
flödet även på vår akutmottagning och därmed omvårdnaden negativt. Här föreslår in-
formanterna olika sorts ”snabbspår” för äldre och även speciella ”äldreteam” för att 
optimera omvårdnaden. Ovanstående förslag beskriver även Socialstyrelsen (2017) i sin 
rapport. 
 
Informanterna önskar att de sköra äldre minst prioriteras gul och därefter bedöms av 
läkare först i sin färg. Detta styrks genom forskning att ett sådant system förbättrar om-
händertagande av de sköra äldre eftersom de inte har samma kapacitet för att vänta som 
yngre patienter (Grossman et al, 2012). I en annan studie framkom det att äldre patienter 
oftare blir undertriagerade än yngre patienter och att det berodde på bristfällig kunskap 
hos personalen om den äldre människan (Boltz, Parke, Shuluk, Capezuti & Galvin 
2013). Vidare framkom det att orsaken till undertriagering kan bero på att det inte tas 
hänsyn till förvärrande omständigheter hos den äldre patienten (Grossman et al 2015). I 



19 
 

prioriteringssystemet RETTS tas inte heller någon hänsyn till ålder vilket kan leda till 
undertriagering då äldre har andra biologiska förutsättningar. 
 
För att förebygga frekvensen av etisk stress hos sjuksköterskor framkommer det i en 
studie att ett positivt etiskt arbetsklimat leder till minskad förekomst av etisk stress (Si-
lén, Svantesson, Kjellström, Sidenvall & Christensson 2011). Ett öppet och tillåtande 
arbetsklimat kan göra att personalen tenderar att stanna kvar på sin arbetsplats längre 
vilket förbättrar omhändertagandet av de sköra äldre på akutmottagningen. 
 
Sjukvården befinner sig i ett större sammanhang och är beroende av ekosystemen och 
jordens resurser. Att ta hänsyn till dessa icke outtömliga jordens tillgångar kräver även 
att sjukvården beaktar ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter vid beslut (Sand-
man & Kjellström 2013, s. 391). Dagens sjukvård behöver beakta alla dessa konsekven-
ser genom att tillhandahålla god och säker vård. Sjukvården måste vårda varje unik pa-
tient i dess sammanhang vilket leder till hållbar utveckling genom att varje patient då 
upplever stabilitet och hälsa. Om vårdarna ges möjlighet till fortbildning och därigenom 
mer kunskap om den sköra äldre patienten kan det bidra till en hållbar vård. En utma-
ning för sjukvården idag är att få sjuksköterskor att stanna på sina arbetsplatser för att 
på så sätt bli erfarna. Där i ligger att akutmottagningen är tillräckligt bemannad, har god 
struktur och även en god arbetsmiljö. Författarna tror att genom ett förbättrat omhänder-
tagande av de sköra äldre på akutmottagningen kan det vara en faktor till hållbar ut-
veckling i framtiden då denna patientgrupp ökar i samhället och kommer att ställa stora 
krav på sjukvården. I ett bättre anpassat omhändertagande bör den sköra äldre kunna få 
optimal vård genom ett skräddarsytt omhändertagande. Detta skulle bidra till en trygg 
och säker vård för patienten och även gynna hela sjukvårdskedjan.  
 
 
Slutsats 
Det finns flera förbättringsområden när det gäller omhändertagandet av de sköra äldre 
patienterna på akutmottagningen. Både från ett patientperspektiv för att förbättra om-
händertagandet och från ett samhällsperspektiv för att minska sjukvårdskostnaderna. 
Det behövs mer personella resurser samt utbildning för att få erfarna, intresserade och 
kompetenta vårdare att vilja arbeta kvar på akutmottagningen. Genom dessa förbätt-
ringsförslag kan omhändertagandet av de sköra äldre patienterna på akutmottagningen 
förbättras. 
 
Kliniska implikationer 
Vi trodde att resultatet till stor del skulle handla om brist på personal vilket det också 
gjorde. Dock framkom även resultat som vi på akutmottagningen med befintliga medel 
kan införa direkt såsom utbildning till alla våra anställda Vi upplevde att det finns ett 
stort intresse och engagemang för omhändertagandet av sköra äldre på vår akutmottag-
ning. Det är nu av största vikt att dessa vårdare ges möjlighet att fortsätta arbeta med 
detta. Vi kommer efter avslutad studie föreslå utbildning i form av föreläsningar, fort-
satta diskussioner kring förbättringar för att hålla ämnet levande. Vidare föreslår vi spe-
ciella omvårdnadsteam och mer utarbetade rutiner för att omvårdnadsronderna ska 
kunna utföras på ett optimalt sätt. Dessutom föreslår vi anställning av en extra personal 
för att möjliggöra ett förbättrat omhändertagande till de sköra äldre på akutmottagning-
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en. Då studien är gjord på vår akutmottagning är det svårt att ange applicerbarhet på 
andra akutmottagningar. Ämnet är högaktuellt idag och vidare forskning vore av värde 
för att på så sätt ytterligare förbättra omhändertagandet av den ökande gruppen av sköra 
äldre patienter på akutmottagningen.  
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Bilaga 1 
 

 
 

      
Information om deltagande i fokusgruppsintervju 

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar magisterexamen i vårdvetenskap vid Högskolan i 
Borås. Utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Syftet med vårt examensar-
bete är att belysa hur personalen på en akutmottagning upplever omhändertagandet av 
sköra äldre patienter och deras tankar kring hur det kan förbättras. 
 
Vi frågar Dig om Du frivilligt vill bli intervjuad om Din upplevelse och tankar kring hur 
vi kan förbättra omhändertagandet på vår akutmottagning. 
 
Intervjuerna kommer att ske i grupp om ca 6-7 personer av olika professioner som alla 
jobbar på akutmottagningen och göras utav oss två studenter. Vi kommer att ha två in-
tervjuer om ca 30-60 min och de kommer att ske i en lokal på sjukhuset. De kommer att 
spelas in och ordagrant överföras till text. Allt material hanteras konfidentiellt och för-
varas på så vis att ingen, utöver intervjuarna, kan få tillgång till det. I resultatet avidenti-
fieras dina personuppgifter. Intervjuerna är helt frivilliga och du kan när som helst välja 
att avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. 
 
Om du önskar delta i studien, vänligen meddela oss via e-mail, eller SMS före xxxxxx 
Samtyckesformulär erhålles i samband med intervjutillfället. Om du har frågor eller 
önskar ytterligare information kring studien är du vvälkommen att kontakta oss. Vi nås 
på telefon eller e-mail på nedanstående uppgifter. 
 
 
Examensarbetet utförs under handledning av Åsa Larsson Universitetslektor vid Aka-
demin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 
välkomna att kontakta henne på e-mail: xxxxxxxxxx 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Namn: Maria Lycksander   Namn: Lina Kängström 
Tel: xxxxxxxxxx   Tel: xxxxxxxxxx 
Mail: xxxxxxxxxx                              Mail: xxxxxxxxxx 
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            Samtyckesformulär 
 
 

Jag har tagit del av medskickad information angående intervjustudien om akutpersonals 

upplevelser av omhändertagandet av sköra äldre patienter och tankar kring hur det kan 

förbättras. Jag är även medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande 

utan att behöva motivera mitt val. Jag har också fått information om vilka jag ska vända 

mig till för eventuella frågor kring studien.  

 
Jag samtycker till att delta i studien  
 
 
Namn                         ............................................................................... 
 
 
Namnförtydligande    .............................................................................. 
 
 
Ort och datum            .............................................................................. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Maria Lycksander                Lina Kängström 
Tel: xxxxxxxxxx   Tel: xxxxxxxxxx 
Mail: xxxxxxxxxx                             Mail: xxxxxxxxxx 
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