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Sammanfattning    

Vistelsetiderna på akutmottagningar i Sverige ökar. Patienter som vistas länge på en akut-

mottagning behöver få sina vårdbehov tillgodosedda, särskilt sköra äldre patienter ef-

tersom de har en ökad risk att drabbas av både lidande och vårdskador. Syftet med studien 

är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att vårda sköra äldre patienter som söker 

akutsjukvård vid akutmottagning. En kvalitativ intervjustudie genomfördes där åtta sjuk-

sköterskor från två akutmottagningar deltog. Antal år av yrkeserfarenhet, ålder och kön 

skiljde deltagarna åt. Genom en innehållsanalys utmynnade resultatet i huvudtemat God 

vård hindras av medicinsk prioritering och tidsbrist och två teman Oprioriterad omvård-

nad och Otillräcklighet och tidsbrist. Vårdmiljön beskrivs som ej optimal i vårdandet av 

sköra äldre patienter. Medicinsk vård prioriteras på bekostnad av omvårdnaden och 

tidskrävande logistisk erfordras när integriteten ska bevaras i omvårdnadssituationer. Att 

hela tiden prioritera sina arbetsuppgifter var ständigt återkommande. Sjuksköterskor upp-

lever det påfrestande när omvårdnaden åsidosätts. Omvårdnadsrutiner som finns för att 

utgöra ett stöd i vårdarbetet hinns inte med eftersom den saknade förankring i den verkliga 

arbetssituationen. 

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, akutsjuksköterskor, erfarenheter, skör, äldre, akutmottag-

ning, akutsjukvård, omvårdnad 
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INLEDNING 

En akutmottagnings primära uppgift är att ta hand om patienter som drabbats av plötslig 

sjukdom eller skada. Patienter vistas allt längre tid på akutmottagningar i Sverige. En 

förlängd vistelsetid är en stor utmaning för sköra äldre patienter då dessa är i särskilt 

behov av att få sina vårdbehov tillgodosedda eftersom de har en ökad risk att drabbas av 

vårdskada och därmed ett ökat lidande. Sköra äldre patienter utgör en betydande del av 

alla antal patienter som söker sig till akutmottagningar. Vårt intresse för vårdandet av 

denna patientgrupp har med tiden väckts under pågående specialistutbildning, där vikten 

av omvårdnad inom akutsjukvården har betonats. 

 

För att möjliggöra identifiering av hälsoproblem och patientsäkerhetsrisker hos sköra 

äldre patienter inom akutsjukvård behövs ytterligare kunskap i akutsjuksköterskors erfa-

renheter av att vårda dessa. Genom att öka förståelsen kring akutsjuksköterskans perspek-

tiv kan strategier för att stärka patientsäkerheten genereras. 

 

 

BAKGRUND 

Akutmottagning 

Akutsjukvårdens mål och kännetecken 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) reglerar att vården ska vara lättillgänglig, pati-

entens behov av trygghet och kontinuitet ska tillgodoses, den skall bygga på respekt för 

patientens autonomi och integritet och vara av god kvalitet. Detta återspeglas i kompe-

tensbeskrivningen (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeföre-

ning 2017), akutsjuksköterskan ska ge personcentrerad vård och bevara patientens vär-

dighet och integritet. Det skall finnas lokaler, personal och utrustning i den mån det be-

hövs för att driva säker vård (SFS 2017:30). Enligt Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO 2018) är huvuduppdraget för en akutmottagning att ta emot och stabilisera patienter 

som har ett plötsligt uppkommit medicinskt behov. Med akutmottagning menas här en 

sjukhusbunden vårdenhet som bedriver akutsjukvård, som är öppen dygnets alla timmar 

och tar emot patienter utan tidsbokning (Källberg 2015). 

 

Begreppet akutsjukvård avser här vård av sjukdom eller skada som är plötsligt uppkom-

men eller med ett hastigt förlopp (Socialstyrelsen 2014). Vården kännetecknas främst av 

standardiserade, snabba, korta möten och litet utrymme finns för en personcentrerad vård 

(Andersson, Jakobsson, Furåker och Nilsson 2012). Då vården på akutmottagning foku-

serar på ett initialt omhändertagande, är det inte en optimal plats för längre vistelser. 

Akutmottagningar är inte utrustade på samma sätt som vårdavdelningar och är därför inte 

lämpade för att driva vårdavdelningsarbete. Matvagnar, mjuka sängar eller ordinarie lä-

kemedel finns i begränsade former på akutmottagningar och platsbrist bidrar till ökad 

smittorisk (Eriksson, Gellerstadt, Hillerås & Craftman (2018). Patienter som väntar på en 

vårdplats flyttas ofta runt för att ge plats för nya patienter, med risk för minskad översyn 

som följd, och miljön är ofta högljudd och stressig, för patienterna som personalen (Er-

iksson et al. 2018). 



 

 

2 

Vistelsetid 

I Sverige har total vistelsetid på akutmottagningar ökat de senaste åren. Det är patienter 

80 år och äldre som har den längsta vistelsetiden (Socialstyrelsen 2019) och det är de som 

löper störst risk för negativa konsekvenser (Schnitker, Martin-Khan, Beattie & Gray 

2011) och att bli prioriterade för lågt (Grossman, Zumbrunn, Frauchiger, Delport, Bing-

isser & Nickel 2012) med försenad behandling och utebliven vård som följd (Schnitker 

et al. 2011). 

 

Vistelsetid räknas från det att patienten skrivs in på akutmottagning och till hemgång eller 

förflyttning till en vårdavdelning. Vistelsetiden delas upp i väntetid och vårdande tid. Den 

tid som patienten väntar, utan att veta vad den väntar på, känner sig ensam eller när pati-

enten ligger eller sitter obekvämt, kan kännas längre än den är (Fottler & Ford 2002). En 

vårdande tid är den tid som används för att utföra vård och omvårdnad allt efter patientens 

behov, tiden som används för att lindra lidande (Nurminen 2019, ss. 237–246). Det kan 

innebära att ge information till patienten, att sjuksköterskan är närvarande och lyssnar 

aktivt på vad patienten säger, ser till att patienten är smärtlindrad och ligger bekvämt 

(Dahlen, Westin & Adolfsson 2012).  

 

Patientsäkerhet  och överbelastning 

Patientsäkerheten äventyras när en akutmottagning är överbelastad (Cowan & Trzeciak 

2004). En överbelastad akutmottagning går att definiera utifrån begreppet crowding, vil-

ket innebär att patienter har förlängda behandlingstider (Pines & Bernstein 2015). Crow-

ding orsakas av en tillfällig situation där antal patienter och/eller vårdbehov överstiger 

akutmottagningens tillgängliga resurser (Pines & Bernstein 2015) och är associerat med 

ökad mortalitet, förlängd vistelsetid och ökade samhällskostnader (Sun et al. 2013; 

Singer, Thode Jr, Viccellio & Pines 2011), samt har en negativ effekt på vårdpersonalens 

arbetsbelastning (Berg, Ehrenberg, Florin, Östergren & Göransson 2019; Dunnion & 

Griffin 2010). Sun et al. (2013) har kunnat påvisa att mortaliteten hos patienter ökade 

under perioder med hög crowding, i jämförelse hos samma patientgrupp under perioder 

med mindre crowding.  

 

Boarding, vilket innebär att en patient är inskrivningsklar i slutenvården men är kvar på 

akutmottagningen i väntan på tillgänglig vårdplats, beskrivs vara en orsak till crowding. 

Då vården på akutmottagning fokuserar på ett initialt omhändertagande, är det inte en 

optimal plats för längre vårdtider. I väntan på tillgänglig vårdplats ökar risken för fel och 

brister samt förseningar i behandling och omvårdnadsåtgärder (Liu 2011). Singer et al. 

(2011) menar att patienter inte får samma grad av vård på akutmottagning i väntan på 

vårdplats, som de skulle fått på vårdavdelning. Vårdpersonal beskrivs ha uppmärksam-

heten riktad mot nya patienter samt att patienter som väntar på vårdplats ägnas mindre tid 

och prioriteras lägre. 

 

Vårdandet av sköra äldre patienter och risker  

Definitionen av skör äldre är ökad sårbarhet, till följd av åldersrelaterad försämring i fy-

siologiska reserver och funktion i flera organsystem, så att förmågan att hantera vardag-

liga eller akuta stressfaktorer försvagas (Chen, Mao & Leng 2014; Won Won 2019). 
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Nedsatt rörlighet, sämre balans, minskad muskelstyrka, dålig näringsstatus och utmatt-

ning kan ses hos de sköra äldre patienterna (Ferucci et al. 2004).  

 

Eftersom sköra äldre patienter har nedsatt förmåga till att kompensera vätskeförlust och 

utebliven näring och har sämre cirkulation och vid nedsatt rörlighet ökar risken för tryck-

sår. Psykologisk förmåga försämras av kognitiv svikt, nedstämdhet och minskat självför-

troende. Patienterna kan ha svårigheter med att förmedla sig och ta till sig information 

och vara beroende av hjälp och stöttning från närstående och sjukvården (Lee, Lee & Jang 

2020; Gee, Cheung, Bergler & Jamieson, 2019). Sköra äldre patienterna har en ökad risk 

att bli oroliga och agiterade när de vistas i bullriga, stressiga eller okända miljöer (Parke, 

Huner, Strain & Marck 2013). Bullrig, okänd miljö, smärta och urinretention är faktorer 

som kan orsaka delirium hos äldre patienter (Rosen, Connors, Clark, Halpem, Stern, 

DeWald, Lachs & Flomenbaum 2015). Utebliven omvårdnad, till exempel i form av ade-

kvat smärtlindring, trycksårsförebyggande åtgärder, bevakning av miktion och blåsfyll-

nad, och brist på information (Recio et al. 2018), kan för denna patientgrupp orsaka li-

dande och risk för vårdskada föreligger (Schnitker, Martin-Khan, Beattie & Gray 2011). 

Vårdrelaterad infektion, trycksår, blåsöverfyllnad och fallskada kan i många fall undvikas 

med god omvårdnad men är dock de vanligaste formerna av vårdskada inom svensk sjuk-

vård (Sveriges Kommuner och Landsting 2019). 

 

Akutsjuksköterskans profession 

Kompetensområdet 

Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening (2017) har givit 

ut en kompetensbeskrivning i syfte att utgöra ett stöd för akutsjuksköterskor. Akutsjuk-

sköterskan ska utifrån evidens kunna ge avancerad omvårdnad och måste ha en utökad 

medicinsk kompetens för att kunna initiera medicinsk behandling och utredning. En hol-

istisk bedömning ska föreligga av en persons omvårdnadsbehov, och akutsjuksköterskan 

ska kunna koordinera och prioritera omvårdnadsåtgärder. Gemensamt för alla sjukskö-

terskor är de fyra ansvarsområdena - främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Utöver dessa ska akutsjukskö-

terskan inneha en handlingsberedskap och prioriteringsförmåga vid avancerade och kom-

plexa akuta vårdsituationer (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk sjukskö-

terskeförening 2017).  

 

Miljön på akutmottagning beskrivs som stressfylld och påfrestande, både för patienter 

och arbetande personal (Hooper, Craig, Janvrin, Wetsel & Reimels 2010). Då arbetet på 

akutmottagning innefattar samarbete med flera kompetensgrupper är god ledarskapsför-

måga avgörande för teamfunktionen (Flowerdew, Brown, Russ, Vincent & Wo-

loshynowy 2012), och akutsjuksköterskan ska ha kunskap och färdighet i att koordinera 

vårdteam och samarbeta med övrig personal i teamet (Riksföreningen för akutsjukskö-

terskor & Svensk sjuksköterskeförening 2017).  

 

Vårdmötet och bedömning av skörhet 

För att kunna ge professionell omvårdnad behöver akutsjuksköterskan ha kompetens till 

att se hela patienten och utföra omvårdnadsåtgärder utifrån varje individs vårdbehov. 

Halldorsdottir (1996) beskriver i sin teori att när sjuksköterskan är ointresserad och kylig 
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mot patienten bildas en mur som försvårar relationen till patienten. Vårdmötet blir ett 

icke-vårdande vårdmöte där risk finns för att patienten upplever sjuksköterskan okänslig, 

respektlös och ointresserad av patienten och kan ses som ett hinder för patientens välbe-

finnande och hälsa. Om sjuksköterskan däremot är öppen, engagerad i sin roll gentemot 

patienten, informerar om vad som händer på ett sätt som passar individen, lyssnar aktivt 

och visar empati och förståelse för deras situation bildas en bro mellan patienten och 

sjuksköterskan. Vårdmötet blir ett vårdande möte. Ett bra vårdmöte främjar patienternas 

tillit och tröst (Halldorsdottir 1996).  

 

Genom att bedöma skörhet hos de äldre patienterna kan omvårdnad anpassad till deras 

behov erbjudas. FRESH är instrument som mäter om patienten är skör eller inte. Det 

består av fyra kriterier och är framtaget för att använda på akutmottagningar. Vid svar ja 

vid två eller fler av de fyra kriterierna bedöms patienten vara skör. Det har i en klinisk 

studie (Eklund, Wilhelmson, Landahl & Synneve 2016) visats vara enkelt och snabbt att 

använda och har ett bra kliniskt värde. Clinical frailty scale mäter vårdtyngd och vårdbe-

hov hos äldre personer. Det innehåller 9 steg, där steg 1 är “Mycket vital” och steg 9 

“terminalt sjuk” och baseras på klinisk bedömning. Clinical Frailty scale har med studier 

visats vara lämpligt screeningsverktyg för skörhet inom akutsjukvård (Chua et al. 2020; 

Elliott, Phelphs, Regen & Conroy 2017). 

 

Omvårdnadsbehov och prioritering 

Hälso- och sjukvårdslagen reglerar att den med störst behov av hälso- och sjukvård ska 

ges företräde till vården (SFS 2017:30). Lagstiftningen innebär till exempel att patienter 

bedöms utifrån den medicinska angelägenheten, där patienter med störst behov av medi-

cinsk vård och allvarligaste sjukdomar och skador går först i kön (SBU 2010). Ingen hän-

syn tas till omvårdnadsbehov, så som hudkostym, nutritionsstatus eller om kognitiv svikt 

föreligger, vid prioriteringen. Det är akutsjuksköterskans ansvar att prioritera, evaluera 

och reevaluera både ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv (Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

 

Då arbetet på akutmottagningar är dynamiskt måste personalen ständigt anpassa sina pri-

oriteringar och skifta sin uppmärksamhet för att tillgodose att alla patienter tillhandahålls 

en god och säker vård (Källberg 2015). Flödet av patienter in på akutmottagningar resul-

terar i att den medicinska vården prioriteras på bekostnad av den grundläggande omvård-

naden (Eriksson, Gellerstedt, Hillerås & Craftman 2017; Andersson, Jakobsson, Furåker 

& Nilsson 2012) och att omvårdnaden av de sköra patienterna utförs i mån av tid (Taylor, 

Rush & Robinson 2015). Omvårdnadsbehov som anses vara grundläggande inkluderar 

olika dimensioner och exempel på detta - fysiska; får hjälp till toalett och mobilisering, 

psykosociala; bevara en mänsklig värdighet, inge ett lugn och hopp, relationsbaserade; 

att sjuksköterskan är respektfull, empatisk och medkännande (Feo & Kitson 2016). Äldre 

patienter beskrivs ha ett större omvårdnadsbehov och är därmed mer resurs- och tidskrä-

vande. Lennox, Braaf, Smit, Cameron och Lowthian (2019) menar även på att vårdper-

sonal på akutmottagning har svårt att tillgodose grundläggande- så väl som komplexa 

omvårdnadsbehov hos äldre patienter. Patienter inom akutsjukvården drabbas ofta av de-

ras akuta åkomma i form av minskad kontroll över situationen samt att befinna sig i en 

beroendeställning. Sjuksköterskan måste därmed vara uppmärksam på att tolka och för-

utsäga deras omvårdnadsbehov (Wiman & Wikblad 2004). 
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Patientens upplevelser 

Forskningen visar att patienters upplevelser av att möta akutsjukvården som både fysiskt 

och psykiskt påfrestande och att de inte alltid blir sedda och lyssnade på (Larsson Kihl-

gren, Nilsson, Skovdahl, Palm-blad & Wimo 2004; Dahlen, Westin & Adolfsson 2012). 

Det vårdmöte som sker i samband med den medicinska bedömningen kan av patienten 

upplevas som en känsla av att få vara i centrum där sjuksköterskan aktivt lyssnar på pati-

entberättelsen (Olofsson, Carlström & Bäck-Petterson 2012). Brist på information efter 

den primära bedömningen, brist på mat och dryck, och hårda britsar (Liu, Milne, Yun & 

Walsh 2015; Swancutt et al. 2017) kan bidra till att väntetiden på akutmottagning blir 

fylld av frustration och besvikelse (Olofsson, Carl-ström & Bäck-Petterson 2012; Dahlen, 

Westin & Adolfsson 2012; Parke, Hunter, Strain, Marck, Waugh & McClelland 2013). 

Informationsbristen kan upplevas som utanförskap och känsla av osäkerhet uppstår 

(Nydén, Peterson & Nyström 2003).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Den totala vistelsetiden på akutmottagningar i Sverige ökar. Patienter som vistas länge på 

en akutmottagning behöver få sina grundläggande behov tillgodosedda. Särskilt viktigt 

gäller detta sköra äldre patienter som kan lida av sviktande kroppsfunktioner och/eller 

nedsatt kognitiv förmåga. Denna patientgrupp har sämre kompenseringsförmåga och där-

för kan deras hälsotillstånd medföra en ökad skörhet i samband med plötslig sjukdom 

eller skada. Akutsjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning har ett ansvar att till-

handahålla en god och säker akutsjukvård. Det är då problematiskt att tidigare forskning 

påvisat brister med avseende på grundläggande omvårdnad. Det tycks som att akutsjuk-

sköterskor i huvudsak utgår från ett medicinskt perspektiv i sin yrkesutövning, vilket be-

tyder att patienters omvårdnadsbehov inte tillmäts samma betydelse som deras medi-

cinska vårdbehov. Ofullständig eller utebliven omvårdnad riskerar därmed att förorsaka 

patienter både lidande och vårdskador. Följaktligen är det angeläget att utveckla en för-

djupad kunskap och förståelse för hur omvårdanden av äldre patienter som bedömts som 

sköra kan förbättras. 

 

SYFTE 

Studiens syfte var att undersöka akutsjuksköterskors erfarenheter av att vårda sköra äldre 

patienter som söker akutsjukvård vid en akutmottagning. 

 

 

METOD 

Ansats 

En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats användes. Enligt Creswell och Creswell 

(2018, s. 19) är en kvalitativ forskning användbar när subjektiva data ska undersökas och 

förstås, samt hur fenomenet upplevs av individer. Fenomenet som studerades är sjukskö-
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terskors erfarenheter av att vårda sköra äldre patienter som söker akutsjukvård vid akut-

mottagning, varvid en kvalitativ inriktning var lämplig (Priebe & Landström 2017, s. 112; 

Polit & Beck 2017, ss. 70). En induktiv ansats innebär att studien förutsättningslöst utgår 

från empirin. Genom att studera det fenomen som avses kan fördjupade kunskap nås 

(Priebe & Landström 2017, s. 30). 

 

Urval 

Ett ändamålsenligt urval användes där inklusionskriteriet var att informanterna skulle 

vara legitimerade sjuksköterskor och vara yrkesverksamma på en akutmottagning. Ett 

ändamålsenligt urval innebar att informanter som kunde ge svar på syftet valdes (Polit & 

Beck 2017, s. 493). Val av urval syftade till att nå maximal variation vad det gäller sjuk-

sköterskors erfarenheter av att vårda sköra äldre patienter. Därför eftersträvades att infor-

manterna hade olika yrkeserfarenheter som sjuksköterska, var i olika åldrar och av båda 

könen. Enligt Polit och Beck (2017, s. 493) är fördelen med variation hos informanterna 

att alla mönster som uppstår är av särskilt värde.  Då det endast finns ett fåtal yrkesverk-

samma specialistutbildade akutsjuksköterskor i västra Sverige fanns det inom ramen för 

föreliggande studier ingen möjlighet att studien skulle bygga på deras erfarenheter, varav 

grundutbildade sjuksköterskor och andra specialistutbildningar inkluderades utifrån ett 

ändamålsenligt urval.  

 
Rekrytering av informanter skedde genom att verksamhetschef vid två akutmottagningar 

kontaktades skriftligen, varvid information om studien gavs samt förfrågan om medgi-

vande om att få utföra studien (se bilaga 1). När medgivande givits kontaktade författarna 

flertal sjuksköterskor vid de två akutmottagningarna skriftligt och muntligt. 15 sjukskö-

terskor visade intresse att delta i studien, av dessa valdes informanter ut för att få en så 

bred variation som möjligt. Åtta sjuksköterskor togs med i studien. Informanterna bestod 

utav två män och sex kvinnor i åldrar mellan 23 och 48 år. Av de åtta informanterna hade 

en sjuksköterska specialistutbildning i psykiatri medan resterande enbart hade grundut-

bildning till sjuksköterska. Yrkeserfarenheten som sjuksköterska varierade mellan ett och 

22 år. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska på akutmottagning var mellan tio månader och 

14 år. Samtliga informanter arbetade skift, vilket innebar arbetstid både dag-, kväll- och 

nattetid. Vid den ena akutmottagningen fanns omvårdnadsrutiner, exempelvis omvård-

nadsrond, vilket innebar att samtliga patienter skulle tittas till vid en fast tidpunkt var 

tredje timme. Vid den andra akutmottagningen saknades motsvarande omvårdnadsrutiner. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes vid två medelstora akutmottagningar i västra Sverige, var-

vid författarna är yrkesverksamma på varsin. Författarna genomförde fyra intervjuer var, 

vilka skedde på medförfattarens arbetsplats för att undvika att intervjua kollegor på den 

egna arbetsplatsen. Samtliga intervjuer skedde i avskilt rum på respektive akutmottag-

ning. Intervjuerna skedde under informanternas arbetstid i samråd med respektive avdel-

ningschef och schemaansvariga. Samtliga informanter blev avlösta från ordinarie arbets-

sysslor för att genomföra intervjun. Intervjuerna var mellan 10 och 25 minuter långa och 

spelades in digitalt. Den totala intervjutiden blev 148 minuter. Intervjuerna transkribera-

des ordagrant och därefter raderades samtliga ljudfiler med intervjuerna. Datainsamlingen 

skedde i form av semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär att 
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forskarna är delvis styrda i sin intervjustruktur medan informanterna inte är det. Forskarna 

ska uppmuntra informanterna att prata fritt men måste samtidigt se till att forskningsfrå-

gan täcks in i intervjuerna (Polit & Beck 2017, s. 510). Frågorna bör vara utformade för 

att ge så nyanserade svar som möjligt (Polit & Beck 2017, s. 510), varvid författarna 

undvek frågor som endast gav en- eller två ords svar. 

Intervjuerna öppnades med en bred fråga i syfte att få deltagarna att prata fritt och ostyrt 

om sina erfarenheter, vilken var: “Kan du berätta om dina erfarenheter av att vårda sköra 

patienter på en akutmottagning?”. Vidare fortsatte intervjuerna med de förbestämda frå-

gorna (se bilaga 3), och däremellan anpassades frågor till att få fördjupade och exempli-

fierade svar om det aktuella fenomenet, så som: “Har du något exempel du kan berätta 

om?”, “Kan du berätta mer?” och “Hur blev det då?”. 

 

Dataanalys 

Syftet med dataanalys är enligt Polit och Beck (2017, s. 530) att organisera, strukturera 

och skapa mening av den insamlade datan. Dataanalys genomfördes som en manifest in-

nehållsanalys enligt Erlingsson och Brysiewicz (2017). Analysen började med att samt-

liga transkriberingar lästes igenom av båda författarna ett flertal gånger för att få ett hel-

hetsgrepp om innehållet. Transkriberingarna lästes sedan igenom för att identifiera me-

ningsbärande enheter som svarade till syftet. Antal meningsbärande enheter som identi-

fierades blev 168. Dessa kondenserades, vilket innebar att de meningsbärande enheterna 

kortades ner med fortsatt den centrala betydelsen bevarad. Därefter skapades koder som 

beskrev de kondenserade meningsbärande enheterna och vilka hjälpte författarna till att 

reflektera kring datan och lättare identifiera samband. Dessa utvecklades senare till kate-

gorier och teman. Varje steg i analysen diskuterades gemensamt av båda författarna. För 

att bibehålla den centrala betydelsen fanns rörelse fram och tillbaka i analysstegen.  
 

Tabell 1. Exempel på hur analysprocessen genomfördes. 

 

Meningsberande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Teman 

”Man vet ju oftast 

inte... man får ju 

en liten rapport 

och lite informat-

ion om hur patien-

ten är lite vanligt-

vis och så, men vi 

vet ju inte alltid 

riktigt hur deras 

habitualtillstånd 

är.” 

 

 

Man får inte all-

tid information 

om hur patienter-

nas habitualtill-

stånd är 

Information/ 

anamnes 

Känner inte 

patienten 

Otillräck-

lighet och 

tidsbrist 

“...jag tycker att 

det är jättejob-

bigt… Även om 

jag älskar mitt 

Det är jobbigt 

när man inte kan 

ta hand om dom 

Otillräcklig-

het 

Kan inte ta 

hand om pati-

enten 

Otillräck-

lighet och 

tidsbrist 
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jobb så tycker jag 

verkligen att det 

är jobbigt när man 

inte kan ta hand 

om dom.” 

 

Författarnas förförståelse 

Författarna har genom sin yrkesverksamhet en förförståelse för det som har studerats, 

vilket kan komma att påverka studiens resultat. Då detta redovisas menar Henricson 

(2017, ss. 38–39) att läsarens bedömning av studien underlättas. Båda författarna har yr-

keserfarenhet av arbete på en akutmottagning och egna erfarenheter i att vårda sköra äldre 

patienter. Författarna ser en problematik med att akutmottagningar i allt större omfattning 

förväntas utföra den vård och omvårdnad som normalt brukar utföras på vanliga vårdav-

delningar. Detta innebär att det finns en syn hos författarna att detta kan påverka förut-

sättningarna att erbjuda en god omvårdnad till sköra äldre patienter. 

 

Etiska övervägande 

Enligt SFS (2003:460) behöver inte ett arbete på en högskoleutbildning på grund- och 

avancerad nivå ha något etiskt godkännande. Dock genomfördes studien på så vis att in-

formanternas integritet bevaras samt ovan nämnt om informationen som gavs och även 

om studiens syfte, vilka är krav på ett etiskt godkännande om detta hade behövts (SFS 

2003:460). Studiens syfte ska motivera dess genomförande och på ett respektfullt sätt 

gentemot informanterna. Författarna tror också att studien kan komma att ge ny kunskap 

om det aktuella forskningsområdet, särskilt då tidigare forskning inom området är mycket 

begränsat. Enligt Polit och Beck (2017, ss. 140–142) ska nyttan med studiens betydelse 

vägas upp jämfört med riskerna för informanterna. Författarna tror och strävar efter att 

studien ska generera positiva effekter och att riskerna i genomförandet är minimala, då 

det syftar till att belysa en aspekt i det dagliga arbetet hos sjuksköterskorna. 

 

Samtliga informanter fick innan intervjuerna genomfördes information om studiens syfte 

samt konfidentialitet och frivilligheten att delta. Information om att informanten när som 

helst under studiens gång fick välja att avbryta sitt deltagande utan krav på motivering till 

detta gavs. Varje informant fick innan intervjun skriftligen signera sitt samtycke i att delta 

i studien.   
 

Att bedriva forskning där människor är involverade är nödvändigt för att nå utveckling 

och nya kunskaper. Samtidigt har forskarna ett ansvar i att informanternas hälsa och väl-

befinnande beaktas (Codex 2017). Då kunskapen om sjuksköterskors erfarenhet av att 

vårda sårbara patienter på en akutmottagning är mycket begränsat upplever författarna att 

studien är motiverad, och då den även ska komma att genomföras med semistrukturerade 

intervjuer hoppas författarna på att informanterna ska ha en god möjlighet till att förmedla 

sina erfarenheter kring fenomenet. 
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RESULTAT 

Studiens resultat beskriver sjuksköterskors erfarenhet av att vårda sköra äldre patienter 

på akutmottagning indelad i ett huvudtema, två teman och fem kategorier (Tabell 2). 

Kategorierna förstärks med citat från informanterna.  

 

Tabell 2. Resultatöversikt. 

 

Kategorier Teman Huvudtema 

• Vårda med förbehåll 

• Omvårdnaden kommer i 

skymundan 

Oprioriterad omvård-

nad 

 

God vård hindras av 

medicinsk prioritering 

och tidsbrist • Kan inte ta hand om pa-

tienten 

• Hinner inte runt till alla 

• Känner inte patienten 

 

Otillräcklighet och 

tidsbrist 

 

Oprioriterad omvårdnad 

Tidskrävande förflyttningar in och ut från rum, för att värna om patienternas integritet 

och värdighet vid omvårdnaden är kännetecknande för kategorin. Brist på hjälpmedel till 

tryckavlastning, hårda britsar och brist på mat på akutmottagning framkom som hinder 

för en god omvårdnad. Medicinsk vård prioriteras högre än omvårdnaden och fokus på 

fysiska symtom gör att omvårdnaden blir åsidosatt. 

 

Temat byggs upp utav kategorierna Vårda med förbehåll och Omvårdnaden kommer i 

skymundan. 

 

Vårda med förbehåll 

Informanterna berättade att vid brist på patientrum fick patienterna ligga i korridorer och 

att för att få in en patient på ett patientrum krävdes både logistik och tid. Det ständiga 

patientinflödet gjorde att patienter som väntade på akutmottagningen fick flyttas runt för 

att göra plats för nya patienter. 

  

”… då måste man hitta någon man kan flytta ut från rum för att flytta in…. 

Så det blir ju, det är inget som görs sådär i en vändning…” 

  

Att ha tillgång till ett enskilt patientrum beskrevs som nödvändigt vid blöjbyten, hjälp till 

toalettstol och när patient behövde bäcken. När det inte fanns lediga rum blev det inte 

gjort eller så gjordes det på en flersal där patienten blev exponerad för andra runt omkring. 

Vid blöjbyten och hjälp till toalettstol eller bäcken beskrevs: 

  

”… man vill ju inte exponera någon på torget heller… sånt där tar väldigt 

lång tid, att försöka planera runt, vem kan vi flytta ut nu för vi måste in och 

göra det här… ” 
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När möjligheterna fanns till att utföra omvårdnadsåtgärder och “göra det lilla extra” ut-

trycktes det en minskad frustration och ett välbehag i sitt yrkesutövande. Detta bidrog till 

positiva känslor och en minskad stress. 

 

...jag kunde gå dit… byta blöja, göra lite munvård, ge lite fika… jag mår bra 

när jag går hem när jag känner att jag kan få göra det också, inte bara ge 

massa läkemedel. 

  

Hjälpmedel fanns att tillgå vid förflyttningar men brist var på redskap för tryckavlastning 

vid risk för trycksår. Kuddar för att kunna lägesändra saknades, och britsarna var hårda 

och smala och inte lämpade för att patienterna skulle ligga på dem en längre stund. Det 

fanns en medvetenhet om att britsarna och svårigheter till att tryckavlasta ordentligt kunde 

orsaka trycksår och därmed lidande för patienterna samt en förlängd vårdtid. Informan-

terna berättade att de försökte lägga sköra äldre patienter i sängar med mjuka madrasser, 

ibland redan vid ankomst, särskilt när de anade att patienten skulle få ligga länge på aku-

ten. Sängar med mjuka madrasser fanns tillgängliga men de var först och främst avsedda 

för patienter med höftfraktur och tog ofta slut. Fika och näringsdrycker fanns att tillgå på 

akutmottagningarna men ingen varm mat. 

 

Omvårdnaden kommer i skymundan 

Informanterna beskriver en bild av att omvårdnaden inte är lika viktig som den medi-

cinska vården. När det finns många patienter på akutmottagningen blir omvårdnaden åsi-

dosatt och utförs i mån av tid. Fokus blir på tillståndet eller sjukdomen som patienten 

söker akutsjukvård för, och helhetsbilden och omvårdnaden hamnar i skymundan. 

 

“Man gör det första - tar prover, sätter dropp…. Men sen ligger dom där på 

en brits…”. // ”Och just omvårdnadsbiten den hamnar i skymundan, de kan 

ligga blöta länge…”  

 

Det finns sällan tid till att ägna sig åt någon enstaka patient om det inte handlar om ett, ur 

medicinsk synpunkt, akut tillstånd. Att ständigt prioritera arbetsuppgifter beskrivs som 

nödvändigt och problematiskt. Omvårdnaden bortprioriteras när det finns andra saker att 

göra. 

 

“Det finns ganska mycket annat som en sjuksköterska ansvarar för än att gå 

runt och fixa käk, och vända på och byta på. Vi har ju dokumentation och 

läkemedel och triageringsansvar och sånt som tar det mesta av våran tid”. 

 

Informanterna erfar att trycksårsförebyggande arbete är väldigt åsidosatt, att det nästan 

inte utförs alls. Det framgick de går ifrån patienter som har bett om hjälp med lägesänd-

ring eller hjälp till toaletten och att det kan dröja lång tid innan de hinner gå tillbaka till 

patienten. Dilemmat beror på, att det ständigt kommer nya arbetsuppgifter som de prio-

riterar som viktigare än att undsätta patienterna. 

 

“Man har ju lite på hög och som jag också ska göra”. 
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Otillräcklighet och tidsbrist 

Vårdandet av sköra äldre patienter kännetecknas av hinder för att ge en god omvårdnad 

och arbetssituationen kan vara utmanande. Dåligt samvete och frustration uppstår när om-

vårdnad inte hinns med.  Tidsbrist gör att omvårdnadsbehov inte identifieras och att de 

rutiner som finns inte följs.  

 

Temat byggs upp utav kategorierna Kan inte ta hand om patienterna, Hinner inte runt till 

alla och Känner inte patienten. 

 

Kan inte ta hand om patienterna 

Informanterna beskrev en känsla av dåligt samvete och otillräcklighet relaterat till att inte 

ha utfört omvårdnadsåtgärder hos sköra äldre patienter, såsom att byta blöja och tryckav-

lasta. Vetskapen om att inte ha hunnit med den basala omvårdnaden kunde prägla ett helt 

arbetspass med en negativ känsla. Informanter uttryckte en skuld gentemot sköra äldre 

patienter och anhöriga när dessa inte kunde ges en adekvat omvårdnad på grund av tids-

brist och andra prioriteringar. Det uttrycktes även en frustration över att ha små möjlig-

heter att kunna påverka situationen vid hög arbetsbelastning. 

 

“...jag tycker att det är jättejobbigt… Även om jag älskar mitt jobb så tycker 

jag verkligen att det är jobbigt när man inte kan ta hand om dom.” 

 

“Men sen ligger dom är på en brits… Det är det jag tycker är så hemskt”. 

 

Hinner inte runt till alla 

Tidsbrist beskrivs som ett stort problem av informanterna. Förekomst av omvårdnadsru-

tiner varierade mellan de akutmottagningar som informanterna arbetade på. Informanter 

som inte hade omvårdnadsrutiner på deras arbetsplats uppgav att omvårdnaden var base-

rad på ett personligt ansvar och att det var svårt att bedriva en god omvårdnad när det inte 

fanns stöd från några rutiner. När omvårdnadsrutiner inte fanns uppgav informanter en 

önskan om detta, i syfte att få stöd i sin prioritering av arbetsuppgifter. Informanter som 

har omvårdnadsrutiner på deras akutmottagning, beskriver att de inte är anpassade till ett 

högt patientflöde och akutmottagningens växlande arbetsbelastning, och går därför inte 

att genomföra. Omvårdnadsrond, som ska genomföras vid specifika klockslag, är svår att 

hinna med. 

 

“...det står att man ska göra det… göra en omvårdnadsrond, men det är så 

mycket annat som man måste pyssla med… det är aldrig att man hinner gå 

runt till alla… Jag har aldrig varit med om att det hänt.” 

 

När det är många patienter hinns omvårdnaden inte med och om patienterna inte upp-

märksammar att de behöver hjälp glöms de gärna bort. När det behövs två till att utföra 

omvårdnaden är det svårt att få hjälp eftersom kollegorna är upptagna på ett annat håll 

 

“Det är som sagt man har inte tiden. Har man tre stycken [patienter] så fun-

kar det bra för då kommer man ihåg och man har möjlighet och man kan 

uppmärksamma dem och gå dit. Ta den tid som behövs.” 
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Andra omvårdnadsrutiner som finns används ej i det praktiska arbetet och dessa beskrivs 

även att inte vara till stöd. Informanter uppgav att rutinerna som finns inte är förankrade 

till den verkliga arbetsbördan, vilket gör att man väljer att förlita sig på sina egna beslut 

och sin egen kunskap. 

 

Känner inte patienten 

Informanterna beskriver hur brist på information om patienterna gör det svårare får dem 

att veta vilka omvårdnadsbehov de sköra äldre patienterna har. När ambulansrapporten 

innefattar vilka omvårdnadsbehov patienten har, har sjuksköterskan den informationen 

med sig när denna tar hand om patienten. När patienter anländer med sjuktransport, eller 

när ambulansrapporten endast innefattar information om medicinskt tillstånd, uppstår 

svårigheter, särskilt när patienten inte kan förmedla sig själv eller har med sig någon som 

kan förmedla åt den. Informanterna beskriver att de i perioder inte vet om patienten kan 

stå på benen eller om den kan gå till toaletten själv. Tidsbrist beskrivs som anledningen 

till att sjuksköterskorna inte identifierade patienternas omvårdnadsbehov. Vidare beskrivs 

att när många larm kommer in samtidigt måste informanterna gå ifrån sina patienter och 

hinner då sällan överrapportera till sina kollegor. 

  

 ”…hon skulle hem… det framkom mer och mer att hon hade kognitiv svikt så 

hon var ju inte riktigt liksom….  Där hade hon legat i kiss jättejättelänge. 

ingen hade hjälpt henne. Då började man inse hur mycket hon krävde, det 

hade dom inte hunnit ta reda på…”  

  

Informanterna beskriver hur beroende de är av att få information från kommunen om 

patientens omvårdnadsbehov, särskilt när det gäller patienter med demens, kognitiv svikt 

eller om de har svårt att förmedla sig på grund av hörselnedsättning. Eftersom kommunen 

har 24 timmar på sig att rapportera in patienten i gemensamt dataprogram kommer in-

formationen ofta för sent för att bli till nytta under besöket på akutmottagningen. 

 

God vård hindras av medicinsk prioritering och tidsbrist 

Resultatet kan förstås som att akutsjuksköterskans erfarenheter av att vårda sköra äldre 

patienter på akutmottagningen kännetecknas av en rad hinder som motverkar strävan till 

att uppnå god omvårdnad. Främsta hindret är att verksamheten genomsyras av en rationell 

och effektiv vårdkultur samt ett medicinskt perspektiv som inte synliggör de sköra äldre 

patienternas grundläggande omvårdnadsbehov. Därtill kommer dåliga omvårdnadsrutiner 

och tidsbrist. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka akutsjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

sköra äldre patienter som söker akutsjukvård vid akutmottagning. För att svara på syftet 

valdes en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Elo och Kyngäs (2008) förespråkar en 
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induktiv ansats vid bristfälligheter eller avsaknad av kunskap inom valt fenomen att un-

dersöka, vilket motiverade till en empirisk studie, då tidigare forskning inom området var 

mycket begränsad. En kvalitativ metod motiverades då erfarenheter skulle undersökas 

och författarna ville få fram mer kunskap om fenomenet (Henricson & Billhult 2017, s. 

111). En kvalitativ metod gav möjligheten att få djupare svar, istället för mer generaliser-

bara. Metoden gav även möjlighet till att ställa följdfrågor under intervjun (Polit & Beck 

2017, ss. 463–465). 

 

Urvalet bestod av åtta sjuksköterskor som alla arbetar på två olika akutmottagningar. På 

grund av tidsbrist fanns inte möjlighet för att göra fler intervjuer, och inte heller för att få 

tag på de fåtal specialistutbildade akutsjuksköterskorna som finns i västra Sverige. Att 

studien inte bygger på intervjuer med akutsjuksköterskor skulle kunna innebära en risk 

för minskad validitet, då föreliggande studie avser att utveckla akutsjuksköterskans pro-

fession. Då det inte föreligger något krav på att vara akutsjuksköterska för att arbeta på 

akutmottagning utför akutsjuksköterskor och sjuksköterskor i stort samma arbetssysslor. 

Det är dock en viktig aspekt att beakta att den specialistutbildade akutsjuksköterskan och 

den grundutbildade sjuksköterskans kompetensbeskrivningar skiljer sig åt. Akutsjukskö-

terskan ska ge omvårdnad på avancerad nivå, ha handlingsberedskap och prioriterings-

förmåga vid avancerad och komplexa akuta vårdsituationer utöver den kompetens man 

har som grundutbildad sjuksköterska (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening (2017). Således kan resultatet ha minskad validitet då inga akut-

sjuksköterskor ingick i studien. 

 

Informanternas yrkeserfarenhet och ålder hade stor spridning och informanter var både 

män och kvinnor. Detta kan ses som en styrka i studien då författarna strävade efter att 

fenomenet skulle belysas med olika erfarenheter och enligt Henricson och Billhult (2017, 

s. 112–114) därmed öka överförbarhet och trovärdighet. Risken med att välja informanter 

med samma yrkeserfarenhet, ålder och av samma kön hade varit en mindre variation och 

mer identiska erfarenheter. 

  

Hur många informanter det behövs i en studie beror på kvalitén på erhållna data (Lund-

man & Hällgren Graneheim 2017, ss. 222) och främsta kriterierna för en kvalitativ studie 

är att informanterna har erfarenhet av fenomenet som ska studeras och är villiga att uttala 

sig utförligt om ämnet (Polit & Beck 2017, ss. 491–492). Efter de planerade åtta intervjuer 

upplevde författarna ha tillräckliga data för att utforma ett resultat, särskilt då liknande 

formuleringar började framträda hos informanterna. Enligt Polit och Beck (2017, ss. 492–

493) innebär upprepningar hos informanterna att ny kunskap inte framkommer trots yt-

terligare datainsamling, varvid författarna valde att nöja sig med åtta intervjuer.  Urvalet 

av informanter var ifrån två olika akutmottagningar, hade fler akutmottagningar inklude-

rats skulle datan möjligtvis kunna bli mer variationsrik. Det var dock inte möjligt att ge-

nomföra intervjuer på fler arbetsplatser på grund av tidsaspekten. 

 

Datainsamling i form av enskilda semistrukturerade intervjuer skedde då författarna öns-

kade få individuella svar av verkliga företeelser. Om fokusgruppsintervju istället hade 

valts skulle det förekommit en risk för kollegial påverkan i svaren. Intervjuerna genom-

fördes under arbetstid på informanternas arbetsplats för att underlätta för informanterna 

att delta i studien. Dock kan detta komma att påverka att konfidentialitet inte helt kan 
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garanteras. Intervjuerna genomfördes i enskilda, stängda rum men störning förekom un-

der en intervju. Då båda författarna var noviser inom kvalitativ forskning och att genom-

föra intervjuer, kan detta ha påverkat studiens kvalité. En bristande intervjuteknik kan 

enligt Polit och Beck (2017, ss. 515–516) påverkas negativt av sedan tidigare liten erfa-

renhet. 

 

Transkriberingen innebar att intervjuerna skrevs ner ordagrant. Pauser, tvekande och 

känslouttryck skrevs även ner, då detta bidrog till ökad förståelse för det informanterna 

uttryckte. Analys av den insamlade datan bearbetades av båda författarna tillsammans, 

vilket kan ses som en ökad validitet i analysarbete, än om författarna hade gjort detta 

enskilt. I enlighet med Erlingsson och Brysiewicz (2017) pågick analysarbetet med rö-

relse fram och tillbaka i analysstegen, vilket ökade reflektionen av datan samt bidrog till 

ny identifiering av meningsbärande enheter, kodord och kategorier. De initiala teman och 

kategorierna reviderades flertal gånger innan det slutgiltiga resultatet var färdigt (Polit & 

Beck 2017, s. 532). I resultatet användes citat för att stärka texten och i syfte att ge ökad 

förståelse och beskrivning av fenomenet. Enligt Polit och Beck (2017, s. 530) är det svårt 

att återge hur analysprocessen exakt har gått till. Att noggrant beskriva metodavsnittet är 

en viktig del i en studies överförbarhet och tillförlitligheten (Elo & Kyngäs 2008), vilket 

författarna strävat efter i sin metodredogörelse. 

 

Författarnas har tillsammans reflekterat över den egna förförståelsen av fenomenet. För-

förståelse innebär, förutom teoretisk kunskap och tidigare erfarenhet, förutfattade me-

ningar. Författarna har problematiserat och diskuterat hur deras förförståelse kan ha på-

verkan på resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 222). Det kan ha funnits 

en risk att författarna har styrt intervjufrågorna mot ett önskat svar (Polit & Beck 2017, s. 

510). De förutbestämda intervjufrågorna diskuterades kritiskt av författarna, medan följd-

frågorna kom att anpassas i syfte att få svar på aktuellt fenomen. Hade istället en struktu-

rerad intervju genomförts hade detta kunnat minska risken för påverkan av författarnas 

förförståelse i intervjufrågorna då samtliga frågor i förväg kunnat kritiskt värderats. Åter-

kommande reflektioner har skett under processens gång, vilket enligt Priebe och Land-

ström (2017, ss. 113–114) stärker studiens reliabilitet och validitet. Redovisning av för-

förståelsen har skett på ett öppet sätt. Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 222) 

menar att det alltid finns en viss påverkan av författarnas förståelse, dock så har förfat-

tarna i största mån försökt bortse från sina förförståelser i syfte att inte detta skulle ha 

större påverkan på resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

Tidsbrist och ett medicinskt perspektiv beskrevs vara de hinder som förhindrar god om-

vårdnad på akutmottagningar. Tillsammans med ständiga prioriteringar i arbetsuppgifter 

skapade detta en moralisk stress och känsla av otillräcklighet, när omvårdnaden blev un-

dermålig. Omvårdnadsrutiner som var till som ett stöd kring arbetsuppgifterna saknade 

istället förankring i den verkliga arbetssituationen, vilket gjorde att dessa inte kom till 

användning. 

 



 

 

15 

Oprioriterad omvårdnad 

I resultatet framkom det att förutsättningar för att vårda sköra äldre patienter på en akut-

mottagning inte är optimala. Tidsbrist, platsbrist och brist på hjälpmedel beskrivs som 

huvudorsakerna för att omvårdnaden uteblir. Resursbrist inom akutsjukvård är inget nytt 

fenomen. Rapporter om överbelastade akutmottagningar finns sen 20 år tillbaka och flera 

studier finns om orsak och konsekvenser av överbelastning (Gallagher & Lynn 1990; 

Moskop, Sklar, Geiderman, Schears & Bookman 2009; Eriksson et al. 2018; Berg, Eh-

renberg, Florin, Östergren & Göransson 2018). Sjukvården har tillförts stora resurser de 

senaste åren men med åldrande befolkning ökar behovet av vård. Antal vårdplatser mins-

kar och det anses vara huvudorsaken till att vistelsetider på akutmottagningar blir längre 

(OECD/European Observatory on Health Systems and Policies 2019). Förutom ökad risk 

för vårdskada av utebliven omvårdnad påverkas patientens integritet, värdighet och sek-

retess när undersökningar, omvårdnad eller informationsutbyte äger rum i korridor eller i 

rum med flera patienter (Moskop 2009). Resultatet i föreliggande studie stämmer inte 

överens med hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) som reglerar att utrustning och 

lokaler ska finnas för att ge god vård. Det kan också ses som problematiskt utifrån offent-

lighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) som reglerar att information om hälsotillstånd 

inte får röjas, vilket kan bli fallet när patienter vårdas på öppna ytor så som korridor eller 

rum med flera patienter.  För att kunna ge god omvårdnad behövs resurser i form av hjälp-

medel, tid och personal. Feo och Kitson (2016) hävdar dock att många sjuksköterskor 

anser att det inte är deras uppgift att ge grundläggande omvårdnad.   

Resultatet visar att prioritera arbetsuppgifter var ständigt återkommande för sjuksköters-

korna. Omvårdnaden ansågs sekundär till den medicinska vården, vilket sjuksköterskorna 

uppgav bero på sjukdomen eller skadan patienten sökte akutsjukvård för. Det var viktigast 

att ge läkemedel, genomföra behandlingar och att triagera. Detta resultat stärks utifrån 

vad Gallagher, Fry, Chenoweth, Gallagher och Stein-Parbury (2014) beskriver, att sjuk-

sköterskor tvingas ge grundläggande omvårdnad en lägre prioritet. Orsaken uppges bero 

på personal- och tidsbrist. Att prioritera den medicinska vården som viktigast kan också 

ses som en förankring i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) där den som har det 

största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Lennox et al. (2019) 

poängterar att på grund av akutmottagningars pressade arbetssituation kommer ofta äldre 

patienter i skymundan när det gäller att få grundläggande behov tillgodosedda, då dessa 

menas på vara både tids- och resurskrävande. Att tidigt uppmärksamma ett försämrat fy-

siskt tillstånd beskrivs vara en av de förebyggande faktorer för dödsfall inom sjukvården, 

samtidigt som Recio (2018) poängterar att det finns en osäker evidens kring uteblivna 

omvårdnadsåtgärder och ökad mortalitet. Detta skulle kunna förklara varför omvårdnads-

behov inte tillmäts samma betydelse som medicinska vårdbehov, och gå i linje med det 

Gordon, Sheppard och Anaf (2010) redogör om att en akutmottagning har en medi-

cinsk/teknisk kultur. Dock påvisar Rathert, Wyrwich och Boren (2013) att utebliven om-

vårdnad har en negativ påverkan på patienten, både i det akuta och det långsiktiga till-

ståndet. 

 

IVO (2018) menar på att långa vistelsetider är en ökad risk för vårdskador och vårdli-

dande. Författarna anser också att detta skulle kunna diskuteras ur en maktutövning och 

kränkning av patientens värdighet, då en skör patient inte alltid är autonom nog att för-

medla sina behov, vilket måste beaktas under vistelsetiden då hälso- och sjukvårdslagen 
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(SFS 2017:30) reglerar att en patients behov av trygghet och säkerhet ska tillgodoses. 

Att prioritera den medicinska vården på bekostnad av omvårdnaden skulle kunna disku-

teras än mer som en prioritering utifrån angelägenhetsgrad. Bisholt (2009) skriver i sin 

avhandling om yrkessocialisering, där oerfarna sjuksköterskor internaliserar till en rå-

dande arbetskultur. Vidare beskrivs det att inom vissa konstellationer är det önskvärt att 

sjuksköterskor inte ska engagera sig i patienten samt även hålla distans till denne. Hur 

den grundläggande omvårdnaden värderas påverkar hur den tillhandahålls av sjukvårds-

personal (Feo & Kitson 2016). När sjuksköterskor anpassas till att hålla ett snabbt och 

effektivt arbetstempo och på så vis bli accepterad i arbetsgruppen, uteblir den basala om-

vårdnaden (Bisholt 2009). Författarna tror därmed att hur arbetskulturen ser ut kan ses 

som en påverkande faktor i prioritering av arbetssysslorna. 

  

Otillräcklighet och tidsbrist 

Resultatet visar att sjuksköterskor beskriver skuldkänslor när möjligheter till en god om-

vårdnad inte kunde ges. Detta ska ses i ljuset av att begränsade förutsättningar att tillgo-

dose en god omvårdnad kan medföra ett försämrat tillstånd hos patienten, trots detta fick 

omvårdnaden lägre prioritet i jämförelse mot andra arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna be-

skrev ett etiskt dilemma i situationer där dom var tvungna att ge omvårdnadsåtgärder litet 

eller inget utrymme alls. Detta resultat stöds av Gallagher, Fry, Chenoweth, Gallagher 

och Stein-Parbury (2014) vilka beskriver att sjuksköterskor på akutmottagning ofta inte 

kan ge den omvårdnad dom anser vara adekvat. När många patienter befinner sig på akut-

mottagning hinner inte sjuksköterskorna att utföra sina uppgifter (Eriksson et al. 2018) 

vilket också stärks i föreliggande studie.  Detta leder till starka känslomässiga reaktioner 

i form av frustration. En stor del av frustrationen förklaras vara en konsekvens av att ett 

medicinskt fokus prioriteras högre än vad sjuksköterskor uppfattar vara grundläggande 

omvårdnad, vilket även föreliggande studie påvisar. Känslan av att inte räcka till och inte 

kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett adekvat sätt anses vara en av anledningarna till 

att sjuksköterskor blir utbrända (Durand, Bompard, Sportiello, Michelet & Gentile 2019; 

Adriaenssens, De Gucht & Maes 2012). Sjuksköterskor kan därmed uppleva sömnsvårig-

heter, blir rädda för att göra misstag och utför sina uppgifter i en snabb takt för att hinna 

med (Durand et al. 2019). Negativ stress kan orsaka koncentrationssvårighet och att ar-

betet utförs per automatik. Sjuksköterskornas mående har i sin tur påverkan på kvaliteten 

av omvårdnaden de ger till patienterna (Adriaenssens, de Gucht & Maes 2012). 

 

Resultatet påvisar även att omvårdnadsrutiner som fanns inte var förankrade i den verk-

liga arbetssituationen. Motsvarande resultat påvisar även Kirk och Nilsen (2016) i deras 

studie, där sjukvårdspersonal på akutmottagning upplevde rutiner som irrelevanta då 

dessa inte var gynnsamma för patientflödet. Rutiner som i praktiken är motsägelsefulla 

skapar en situation där dessa inte heller används, vilket skulle kunna ses som en bestrid-

ning mot hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) där det står att kvaliteten i verksam-

heten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Lam, Kwong, Hung och 

Pang (2016) menar även i deras studie att rutiner på en akutmottagning har svårt att för-

ankras i det kliniska arbetet då dessa påverkas av otydligt ledarskap och otillräckliga re-

surser. Detta visar på vikten av systematik och anpassning när rutiner implementeras. 

Att skaffa sig en helhetsbild av patienten beskrivs av Dunnion och Griffin (2010) som 

inte prioriterat av sjuksköterskor, då detta var tidskrävande i en vårdmiljö som är upp-
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giftsorienterad. Föreliggande studie visar även på vikten av att vid det initiala omhänder-

tagandet få reda på patientens olika behov. Att inte ha tillräcklig information om patienten 

kan ses som en patientsäkerhetsrisk, vilket också Gallagher et al. (2014) poängterar. Vi-

dare skrivs även att anhöriga är en stor resurs när dessa följer med till akutmottagning, i 

avseende att då kunna uppmärksamma och informera om patientens olika behov. 

 

Hållbar utveckling 

Markörbaserad granskning av journaler visar att varje år drabbas 100 000 patienter av 

vårdskador i Sverige. Vårdtiden för dessa patienter är dubbelt så lång som för de patienter 

som inte råkar ut för detta. Den förlängda vårdtiden beräknas kosta samhället ungefär 8 

miljarder kronor (SKL 2019). Samtidigt rapporteras det om brist på vårdplatser och för-

längd vistelsetid på akutmottagningar. Med ett förebyggande arbete kan förekomst av 

undvikbar vårdskada minskas. Effekten blir minskat lidande för patienter, minskad vård-

tid på sjukhus och i längden förkortad vistelsetiden på akutmottagningar. Det leder till 

minskad arbetsbelastning för sjuksköterskorna och därmed mer tid för att ta hand om de 

sköra äldre patienterna. 

Hållbar utveckling beträffande vårdskador på akutmottagningar kan vara att arbeta syste-

matiskt och förebyggande med ett specifikt verktyg som Senior Alert (Senior Alert 

2020).  Det innebär mätningar av risk för fall, trycksår, undernäring, munhälsa och blås-

funktion. Genom att anpassa och förankra Senior Alert på akutmottagningar skulle ett 

förebyggande arbete påbörjas redan där och tiden till att uppmärksamma riskfaktorer 

minskas.  Studier (Lennox et al. 2019; Deasey, Kable & Jeong 2014) visar att sjukskö-

terskor på akutmottagningar har begränsad kunskap om geriatrik som kan anses vara en 

mycket relevant kunskap för arbetet på akutmottagningen. Genom utbildning om den 

sköra äldre patientens behov och ökad insikt för konsekvenserna av utebliven omvårdnad 

skulle vårdskador och vårdlidande kunna förebyggas. 

 

 

SLUTSATSER 

Akutmottagning saknar förutsättningar att ge sköra patienter en god akutsjukvård särskilt 

när dessa vistas där under en längre tid. Sjuksköterskors fokus på att ge medicinsk vård 

på bekostnad av omvårdnaden gör att en vistelse på akutmottagning blir problematisk när 

en god omvårdnad inte alltid kan upprätthållas. Fortsatta studier behövs för att undersöka 

vilka konsekvenser utebliven omvårdnad får. Detta är angeläget för att utveckla strategier 

som kan förbättra vårdkvaliteten. 

 

Kliniska implikationer 

Med stöd i föreliggande resultat och för att tillgodose en god och säker akutsjukvård för 

sköra äldre patienter föreslås följande: 

 

- Stimulera till etisk reflektion för akutsjuksköterskor. 
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- Att omvårdnadsrutiner utformas utifrån patienters individuella omvårdnadsbehov, 

förankrade i den verkliga arbetssituationen och också gynnsamma för patientflö-

det, särskilt vid hög belastning. 

 

- Att öka den geriatriska kunskapen och insikt om vad utebliven omvårdnad får för 

konsekvenser för patientsäkerheten. 



 

 

19 

REFERENSER 

Adriaenssens, J., de Gucht, V., Maes, S. (2012). The impact of traumatic events on 

emergency room nurses: findings from a questionnaire survey. International journal of 

nursing studies, 49(11), ss. 1411-22. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2012.07.003  

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

Swedish emergency department - The practitioners´perspective. International Emer-

gency Nursing, 20(2), ss. 58-68. 

 

Berg, L. M., Ehrenberg, A., Florin, J., Östergren, J., & Göransson, K. E. (2019). Signifi-

cant changes in emergency department length of stay and case mix over eight years at a 

large Swedish University Hospital. International Emergency Nursing, 43, 50–55. 

https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1016/j.ienj.2018.08.001 

 

Bisholt, B. (2009). Nyutexaminerade sjuksköterskors yrkessocialisation; Erfarenheter 

av ett introduktionsprogram. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19638/2/gupea_2077_19638_2.pdf 

 

Codex (2017). Forskningsetisk prövning. http://www.codex.vr.se/forskningman-

niska.shtml [2020-03-02] 

 

Cowan, R., & Trzeciak, S. (2004). Clinical review: Emergency department overcrowd-

ing and the potential impact on the critically ill. Critical Care 2005, 9:291-295. 

doi:10.1186/cc2981 

 

Creswell, J. W. & Creswell, J. D. (2018). Research design: qualitative, quantitative, 

and mixed methods approaches. 5. uppl., Los Angeles: Sage. 

 

Dahlen, I., Westin, L. & Adolfsson, A. (2012). Experience of being a low priority pa-

tient during waiting time at an emergency department. Psychology Research and Behav-

ior Management, 5, ss. 1-9. 

 

Deasy, D., Kable, A. & Jeong, S. (2014). Influence of nurses´knowledge of ageing and 

attitudes towards older people on therapeutic interactions in emergency care: A litera-

ture review. Australasian Journal on Ageing, 33(4), ss. 229-236. 

 

Dunnion, M. E., & Griffin, M. (2010). Care planning in the emergency department. In-

ternational Emergency Nursing, 18(2), 67–75. https://doi-org.lib.cos-

tello.pub.hb.se/10.1016/j.ienj.2009.10.002 

 

Durand, A.-C., Bompard, C., Sportiello, J. Michaelet, P. & Gentile, S. (2019). Stress 

and burnout among professionals working in the emergency department in a French uni-

versity hospital: Prevalance and associated factors.  

 

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Ad-

vanced Nursing (Wiley-Blackwell), 62(1), 107–115. https://doi-org.lib.cos-

tello.pub.hb.se/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x 

https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1016/j.ienj.2018.08.001
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1016/j.ienj.2018.08.001
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19638/2/gupea_2077_19638_2.pdf
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1016/j.ienj.2009.10.002
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1016/j.ienj.2009.10.002


 

 

20 

 

Eriksson, J., Gellerstedt, L., Hillerås, P., & Craftman, Å. G. (2018). Registered nurses’ 

perceptions of safe care in overcrowded emergency departments. Journal of Clinical 

Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 27(5–6), e1061–e1067. https://doi-org.lib.cos-

tello.pub.hb.se/10.1111/jocn.14143 

 

Erlingsson, C. & Brysiewicz, P. (2017). A hands-on guide to doing content analysis. Af-

rican Journal of Emergency Medicine, 7(2017), ss. 93-99. 

doi:10.1016/j.afjem.2017.08.001 

 

Feo, R., & Kitson, A. (2016). Promoting patient-centred fundamental care in acute 

healthcare systems. International Journal of Nursing Studies, 57, 1–11. https://doi-

org.lib.costello.pub.hb.se/10.1016/j.ijnurstu.2016.01.006 

 

Flowerdew, L., Brown, R., Russ, S., Vincent, C., & Woloshynowy, M. (2012). Teams 

under pressure in the emergency department: an interview study. Emergency Medicine 

Journal, 29(12), 1–5. https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1136/emermed-2011-

200084 

 

Gallagher, J., & Lynn, S. (1990). The etiology of medical gridlock: Causes of emer-

gency department overcrowding in New York City. The Journal of Emergency Medi-

cine, 8(6), ss. 785-790. doi:10.1016/0736-4679(90)90298-a 

 

Gallagher, R., Fry, M., Chenoweth, L., Gallagher, P., & Stein-Parbury, J. (2014). Emer-

gency department nurses’ perceptions and experiences of providing care for older peo-

ple. Nursing & Health Sciences, 16(4), 449–453. https://doi-org.lib.cos-

tello.pub.hb.se/10.1111/nhs.12137 

 

Gee, S.B., Cheung, G., Bergler, U. & Jamieson, H. (2019).  “There’s More to Frail than 

That”: Older New Zealanders and Health Professionals Talk about Frailty.  

Journal of Aging Research, 2019, ss. 13. DOI:10.1155/2019/2573239. 

 

Gordon, J., Sheppard, L. A., & Anaf, S. (2010). The patient experience in the emer-

gency department: a systematic synthesis of qualitative research. International Emer-

gency Nursing, 18(2), 80–88. https://doi-org.lib.cos-

tello.pub.hb.se/10.1016/j.ienj.2009.05.004 

Grossman, F., Zumbrunn, T., Frauchiger, A., Delport, K., Bingisser, R. & Nickel, H. 

(2012). At Risk of Undertriage? Testing the Performance and Accuracy of the Emer-

gency Severity Index in Older Emergency Department Patients. Annals of Emergency 

Medicine, 60(3), 317-325. 

 

Halldorsdottir, S. (1996). Caring and Uncaring Encounters in Nursing and Health Care 

Developing a Theory. Diss. Linköping: Linköpings Universitetet. http://urn.kb.se/re-

solve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-27488. 

 

Henricson, M. & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I Henricson, M. (red.) Veten-

skaplig teori och metod – från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlit-

teratur, ss. 111-119. 

https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/jocn.14143
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/jocn.14143
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/nhs.12137
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/nhs.12137
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/nhs.12137
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/nhs.12137


 

 

21 

Hooper, C., Craig, J., Janvrin D. R., Wetsel M. A., & Reimels, E. (2010). Compassion 

Satisfaction, Burnout, and Compassion Fatigue Among Emergency Nurses Compared 

With Nurses in Other Selected Inpatient Specialties. JEN: Journal of Emergency Nurs-

ing, 36(5), 420–427. https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1016/j.jen.2009.11.027 

 

IVO (2018). I väntan på vårdplats – Om patientsäkerhet på akutmottagningar. Stock-

holm: Inspektion för vård och omsorg (IVO). https://www.ivo.se/globalassets/doku-

ment/publicerat/rapporter/rapporter-2018/nationell-tillsyn-av-akutmottagningar.pdf 

Kirk, J. W., & Nilsen, P. (2016). Implementing evidence-based practices in an emer-

gency department: contradictions exposed when prioritising a flow culture. Journal of 

Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 25(3–4), 555–565. https://doi-org.lib.cos-

tello.pub.hb.se/10.1111/jocn.13092 

Källberg, A-S. (2015). Patient safety in the emergency department: errors, interrup-

tions and staff experience. Diss. Stockholm: Karolinska institutet. 

http://hdl.handle.net/10616/42324 

 

Lam, S. K., Kwong, E. W., Hung, M. S., & Pang, S. M. (2016). Bridging the gap be-

tween guidelines and practice in the management of emerging infectious diseases: a 

qualitative study of emergency nurses. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, 

Inc.), 25(19–20), 2895–2905. https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/jocn.13343 

 

Larsson Kihlgren, A., Nilsson, M., Skovdahl, K., Palmblad, B. & Wimo, A. (2004). 

Older patients awaiting emergency department treatment. Scandinavian Journal of Car-

ing Science, 18(2), ss. 169-176. 

 

Lee, H., Lee, E. & Jang-I.Y. (2020). Frailty and Comprehensive Geriatric Assessment. 

Journal of Korean Medical Science, 35(3), e16.  

 

Lennox, A., Braaf, S., Smit, D. V., Cameron, P., & Lowthian, J. A. (2019). Caring for 

older patients in the emergency department: Health professionals’ perspectives from 

Australia – The Safe Elderly Emergency Discharge project. Emergency Medicine Aus-

tralasia, 31(1), 83–89. https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/1742-6723.13108 

 

Liu, S. W., Chang, Y., Weissman, J. S., Griffey, R. T., Thomas, J., Nergui, S., Hame-

dani, A. G., Camargo, C. A., & Singer, S. (2011). An Empirical Assessment of Board-

ing and Quality of Care: Delays in Care Among Chest Pain, Pneumonia, and Cellulitis 

Patients. Academic Emergency Medicine, 18(12), 1339–1348. https://doi-org.lib.cos-

tello.pub.hb.se/10.1111/j.1553-2712.2011.01082.x 

Liu, S., Milne, L., Yun, B., & Walsh, K. (2015). The boarding experience from the pa-

tient perspective: the wait. Emergency Medicine Journal, 32(11), 854–859. https://doi-

org.lib.costello.pub.hb.se/10.1136/emermed-2014-204107 

 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I Höglund 

Nielsen, B. & Granskär, M. (red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjuk-

vård. Lund: Studentlitteratur, ss. 211-225. 

 

https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2018/nationell-tillsyn-av-akutmottagningar.pdf
https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2018/nationell-tillsyn-av-akutmottagningar.pdf
http://hdl.handle.net/10616/42324
http://hdl.handle.net/10616/42324
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/1742-6723.13108
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1136/emermed-2014-204107
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1136/emermed-2014-204107


 

 

22 

Moskop, J.C., Sklar, D.P., Geiderman, J.M., Schears, R.M. & Bookman, K.J. (2009). 

Emergency Department Crowding, Part 1 - Concept, Causes, and Moral Consequences. 

Annals of Emergency Medicine, 53(5), ss. 605-611. 

 

Olofsson, P., Carlström, E.D. & Bäck-Pettersson (2012). During and beyond the triage 

encounter: Chronically ill patients´experiences throughout their emergency department 

attendances. International Emergency Nursing, 20, ss. 207-213. 

 

OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2019), Sverige: Land-

sprofil hälsa 2019, State of Health in the EU, Brussel: OECD Publishing, Paris/Euro-

pean Observatory on Health Systems and Policies. 

 

Parke, B., Hunter, K.F., Strain, L.A., Marck, P.B. (2013). Facilitators and barriers to 

safe emergency department transitions for community dwelling older people with de-

mentia and their caregivers: A social ecological study. International Journal of Nursing 

Studies, 50(9), ss. 1206-1218. 

 

Pines, J. M., & Bernstein, S. L. (2015). Solving the worldwide emergency department 

crowding problem - what can we learn from an Israeli ED? Israel Journal of Health 

Policy Research (2015) 4:52. doi:10.1186/s13584-015-0049-0 

 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2017). Nursing research - Generating and Assessing Evi-

dence for Nursing Practice. 10. uppl., Philadelphia: Wolters Kluwer. 

 

Priebe, G. & Landström, C. (2017). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och be-

gränsningar – grundläggande vetenskapsteori. I Henricson, M. (red.) Vetenskaplig teori 

och metod – från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur, ss. 25-

42. 

 

Rathert, C., Wyrwich, M. D., & Boren, S. A. (2013). Patient-centered care and out-

comes: a systematic review of the literature. Medical Care Research & Review, 70(4), 

351–379. https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1177/1077558712465774 

 

Recio, S. A. et al. (2018). What impact does nursing care left undone have on patient 

outcomes? Review of the literature. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, 

Inc.), 27(11–12), 2248–2259. https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/jocn.14058 

 

Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompe-

tensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med in-

riktning mot akutsjukvård. Stockholm: Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & 

Svensk sjuksköterskeförening.  

 

Rosen, T., Connors, S., Clark, S., Halpern, A., Stern, M.E., DeWald, J. Lachs, M.S. & 

Flomenbaum, N. (2015). Assessment and Management of Delirium in Older Adults in 

the Emergency Department. Literature Review to Inform Development of a Novel Clin-

ical Protocol. Advanced Emergency Nursing Journal, 37(3), ss. 183-196. 

 

https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1177/1077558712465774


 

 

23 

SBU (2010). Triage och flödesprocesser på akutmottagningen. Stockholm: Statens be-

redning för medicinsk utvärdering (SBU).  https://www.sbu.se/conten-

tassets/79b7a8f6aaad46dcbc988cffed33339f/triage_fulltext2.pdf [2020-03-02] 

 

Schnitker, L., Martin-Khan, Beattie, E. & Gray, L. (2011). Negative health outcomes 

and adverse events in older people attending emergency departments: A systematic re-

view. Australasian Emergency Nursing Journal, (14), ss. 141-162. 

 

Senior Alert (2020). Vad är Senior Alert. https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43909 

[2020-03-14]. 

 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: Ut-

bildningsdepartementet. 

 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet.  

 

SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

 

Singer, A. J., Thode Jr, H. C., Viccellio, P., & Pines, J. M. (2011). The Association Be-

tween Length of Emergency Department Boarding and Mortality. Academic Emergency 

Medicine, 18(12), 1324–1329. https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/j.1553-

2712.2011.01236.x 

 

Socialstyrelsen (2014). Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Stockholm: 

Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/arti-

kelkatalog/statistik/2014-12-4.pdf [2020-02-19] 

 

Socialstyrelsen (2019). Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmot-

tagningar 2018. Stockholm: Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/globalas-

sets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2019-10-6395.pdf 

 

Sun, B. C., Hsia, R. Y., Weiss, R. E., Zingmond, D., Liang, L.-J., Han, W., McCreath, 

H., & Asch, S. M. (2013). Effect of emergency department crowding on outcomes of 

admitted patients. Annals of Emergency Medicine, 61(6), 605–611.e6. https://doi-

org.lib.costello.pub.hb.se/10.1016/j.annemergmed.2012.10.026 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2019). Markörbaserad journalgranskning. Skador 

i somatisk vård januari 2013 - december 2018, nationell nivå.  https://webbu-

tik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-736-7.pdf [2020-03-11] 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjukskö-

terska. https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publi-

kationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompe-

tensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf [2020-02-03]. 

 

Swancutt, D., Joel-Edgar, S., Allen, M., Thomas, D., Brant, H., Benger, J., Byng, R. & 

Pinkney, J. (2017). Not all waits are equal: an exploratory investigation of emergency 

care patient pathways. BMC Health Service Research, 17, 436. 

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43909
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/j.1553-2712.2011.01236.x
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/j.1553-2712.2011.01236.x
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/j.1553-2712.2011.01236.x
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/j.1553-2712.2011.01236.x
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2019-10-6395.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2019-10-6395.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2019-10-6395.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2019-10-6395.pdf
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1016/j.annemergmed.2012.10.026
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1016/j.annemergmed.2012.10.026
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-736-7.pdf
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-736-7.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf


 

 

24 

 

Taylor, B.J., Rush, K.L. & Robinson, C.A. (2015). Nurses´ experiences of caring for the 

older adult in the emergency department: A focused ethnography. International Emer-

gency Nursing, 23(2) ss. 185-189. 

 

Wiman, E., & Wikblad, K. (2004). Caring and uncaring encounters in nursing in an 

emergency department. Journal of Clinical Nursing (Wiley-Blackwell), 13(4), 422–429. 

https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/j.1365-2702.2004.00902.x 

 

Won Won, C. (2019). Frailty: Its Scope and Implications for Geriatricians. Annals of 

Geriatric Medicine and Research, 23(3), ss. 95-97. DOI: 

https://doi.org/10.4235/agmr.19.0032 

 

https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/j.1365-2702.2004.00902.x


 

 

25 

Bilaga 1  

 
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling  
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot  

akutsjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad 

nivå.  Examensarbetes syfte är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att vårda sårbara patienter på 

en akutmottagning.  

 

Då den totala vistelsetiden på akutmottagningar i Sverige ökar, visats patienter där en längre tid. Under 

denna tid behöver de få sina grundläggande behov tillgodosedda, särskilt de patienter med sviktande 

kroppsfunktioner och/eller nedsatt kognitiv förmåga. Utebliven omvårdnad kan riskera lidande och  

vårdskador, och det är därmed av vikt att utveckla förståelsen för hur vårdandet av de patienter som 

bedömts som sårbara kan förbättras. 

 

Datainsamling kommer att ske genom intervjuer, dessa beräknas ta cirka 30 minuter per intervju. Åtta 

sjuksköterskor kommer att intervjuas på valfri plats utifrån deltagarnas önskemål.  

Sjuksköterskorna ska vara yrkesverksamma på en akutmottagning och vi strävar efter en så blandad  

erfarenhet som möjligt hos deltagarna.  

Deltagarna kommer att kontaktas skriftligt och muntligt för tillfrågan om deltagande. Uppgifter som kan 

identifiera deltagare tas bort och kommer således inte kunna härledas.  Ingen obehörig har tillgång till da-

tamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är fri-

villigt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  

 

 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

Hälsningar  

 

 

____________________________  ____________________________ 

Ida Skoglund     Hrönn Gudbjartsdottir 

S192544@student.hb.se   s192634@student.hb.se  

Tfn: 0739267845   Tfn: 0761415006 

 

 

Handledare: 

Henrik Andersson, universitetslektor 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  

Högskolan i Borås  

henrik.andersson@hb.se 

Tfn 033-435 47 45 
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Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Ida Skoglund och Hrönn Gudbjartsdottir genomför 

datainsamlingen inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

 

 

_______________________________________________________ 

Verksamhetschefens underskrift 

 

 

_______________________________________________________ 

Namnförtydligande, datum och ort 

 

 



 

 

27 

Bilaga 2  

 
 

Information om studie 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot  

akutsjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad 

nivå.  Examensarbetes syfte är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att vårda sårbara patienter på 

en akutmottagning.  

 

Då den totala vistelsetiden på akutmottagningar i Sverige ökar, visats patienter där en längre tid. Under 

denna tid behöver de få sina grundläggande behov tillgodosedda, särskilt de patienter med sviktande 

kroppsfunktioner och/eller nedsatt kognitiv förmåga. Utebliven omvårdnad kan riskera lidande och  

vårdskador, och det är därmed av vikt att utveckla förståelsen för hur vårdandet av de patienter som 

bedömts som sårbara kan förbättras. 

 

Vi kontaktar dig som är sjuksköterska på en akutmottagning för förfrågan om att bli intervjuad om dina 

erfarenheter av att vårda sårbara patienter på en akutmottagning. Om du önskar att delta kommer vi över-

ens om plats, tid och datum då intervjun ska komma att ske.  

 

Totalt kommer åtta sjuksköterskor att erbjudas delta i intervjuerna, fyra från din arbetsplats och fyra från 

en annan akutmottagning. Intervjun beräknas ta 30 minuter och kommer att spelas in digitalt för att sedan 

skrivas ut ordagrant. Endast den som intervjuar dig kommer ha tillgång till den ljudinspelade intervjun, 

Den utskrivna intervjun kommer att avidentifieras. Inga obehöriga kommer att ha tillgång till insamlad 

data. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. 

 

Ditt deltagande bygger på frivillighet och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva 

förklara varför. Vid avbrytande kommer din intervju att makuleras.  

 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

Har du frågor eller önskar mer information är du välkommen att höra av dig. 

Hälsningar  

 
  

Ida Skoglund     Hrönn Gudbjartsdottir 

S192544@student.hb.se   s192634@student.hb.se  

Tfn: 0739267845   Tfn: 0761415006 

 

 

Handledare: 

Henrik Andersson, universitetslektor 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  

Högskolan i Borås  

henrik.andersson@hb.se 

Tfn 033-435 47 45 

 

 

 

 
 
 
Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av ovanstående information avseende studien om att belysa sjuksköterskors upplevelser 
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av att bedriva grundläggande omvårdnad på en akutmottagning, fått tillfälle att ställa frågor och fått dom 

besvarade och samtycker härmed till deltagande i studien. 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min 

medverkan utan att ange varför.  

 

 

 

_______________________________________________________ 

Deltagarens underskrift 

 

 

_______________________________________________________ 

Namnförtydligande, datum och ort 
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Bilaga 3  

 

 

Förbestämda intervjufrågor 

 

 

• Vad har du för erfarenheter av att vårda sköra patienter på en akutmottagning? 

• Vilka möjligheter har du för att vårda sköra patienter? 

• Vilka hinder har du i vårdandet av sköra patienter? 

• Har du tillräckligt med tid att vårda sköra patienter så som du vill? Varför/varför 

inte? 

• Vad har du för erfarenheter av rutiner och hjälpmedel i syfte att vårda sköra pati-

enter? 

 

 


