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Sammanfattning Antalet äldre människor ökar i samhället och står för 

en allt mer växande grupp patienter som behöver 
vård på akutmottagningen. Väntetiden på 
akutmottagningar runt om i landet blir allt längre. 
Det är ett välkänt faktum att äldre människor 
påverkas av att vänta länge på en akutmottagning, då 
deras allmäntillstånd lätt kan försämras på grund av 
det biologiska åldrandet och grundsjukdomar som 
gör dem skörare. Syftet med studien var att!"#$%&'()!
*+,&#!-).'#/.#&$!0--+#(#+$#&!)(!(*/.)/!(',!"#$1%!
-2!)%0.34..)5/'/5#/6!En litteraturstudie utfördes 
där resultatet baserades på tio vetenskapliga artiklar. 
Resultatet av denna litteraturöversikt delades in i fyra 
teman: att bli sedd, att bekräftas i sitt lidande, att 
vara delaktig som patient och att se patientens hela 
situation. Behovet hos den äldre att bli bekräftad, att 
få information och omvårdnad ökade när väntetiden 
blev lång på akutmottagningen. En ökad 
medvetenhet hos sjuksköterskan behövs kring den 
äldre akut sjuka patientens utsatta situation på 
akutmottagningen. Genom ökad kunskap och 
medvetenhet kan dessa patienternas behov av omsorg 
och omvårdnad mötas så deras lidande minskar under 
väntan på akutmottagningen. Behov av fortsatt 
forskning kring förbättringar avseende miljön och 
omhändertagandet av den äldre patienten på 
akutmottagningen finns vilket även behöver belysas 
inom grundutbildningen till sjuksköterska. 
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Abstract  The number of elderly people is constantly 

increasing in the community and represents a 
growing group of patients who need care in the 
emergency department. The waiting time in the 
emergency deparments in Sweden tends to become 
longer. It’s a wellknown fact that older people are 
affected when they have to wait for a long time. 
Their general condition could easily detoriate as they 
are more vulnerable due to biological aging and 
medical conditions. The aim of the study was to 
describe older patient’s experiences of waiting in the 
emergency department. The study was conducted as 
a literature review and was based on ten scientific 
articles. The result of this literature review was 
divided into four themes: to be seen, to be 
acknowledged in their suffering, to participate as a 
patient and to see the patient’s entire situation. The 
older patient’s need to be acknowledged, information 
and care increased when the waiting time become 
long. For the nurse, an increased awareness of the 
older acutely ill patients situation in the emergency 
department is needed. With more knowledge and 
awareness, these patients’ needs could be taken care 
of and their suffering during the waiting time could 
be reduced. Continued research is needed to improve 
the environment and care of the older patient and 
should also be emphasized in nursing education. 
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Inledning 
 

Andelen äldre personer, från 65 år och uppåt, ökar stort i samhället och står för en allt mer 
växande grupp patienter som behöver vård på akutmottagningen (Salvi, Morichi, Grilli, 
Giorgi, De Tommaso & Dessi-Fulgheri, 2007). Till akutmottagningen söker människor med 
akut skada eller sjukdom (Wikström, 2012). Varje år tar akutmottagningen emot ca 2,5 
miljoner besök i Sverige, och av dessa står den äldre populationen för mer än hälften av dem 
(Wisten, Rundgren & Larsson, 2013). Socialdepartementet har valt att särskilt 
uppmärksamma de mest sjuka äldre genom att ge uppdrag till Statens beredning för 
medicinsk utvärdering (SBU) att utforska kunskapsnivån om den äldre patienten som 
inkommer akut till sjukhus. Detta har resulterat i delrapporten ”Omhändertagandet av äldre 
som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre” från SBU (2013). Väntetiden på 
akutmottagningar runtom i Sverige varierar mycket och den totala väntan för patienter blir allt 
längre (Socialstyrelsen, 2013a). Denna problematik med bristande tillgänglighet och en allt 
längre väntan är uppmärksammat idag. Särskilt utsatta är de äldre patienterna som står för den 
grupp som har längst total väntetid innan de kan gå hem eller skrivs in på vårdavdelning. 
Socialstyrelsen (2013a) har på regeringens uppdrag, arbetat mellan åren 2010-2013 med att 
kartlägga väntetiderna på Sveriges akutmottagningar. Slutrapporten ”Väntetider vid 
sjukhusbundna akutmottagningar” från december 2013, bekräftar just att stora variationer 
finns på väntetidens längd och att de äldre har längst total väntan på akuten. Kunskap kring 
omvårdnaden av de äldre ingår i sjuksköterskans yrkesutövning (Bondevik & Nygaard, 2005), 
men behöver uppmärksammas för att kunna tillgodose hela den äldre patientens särskilda 
behov i ett akut sammanhang. En äldre patient behöver mer tid och resurser jämfört med en 
yngre patient (Nolan, 2009) och utmanar omvårdnaden extra mycket under en lång väntan på 
akutmottagningen. 
 
 
Bakgrund 
 

Omhändertagande på akutmottagningen 
 

Till akutmottagningen kommer patienter med varierande sjukvårdsbehov (Nolan, 2009; 
Nyström, 2003; Salvi et al., 2007; Wikström, 2012). Människor söker akutmottagningen med 
enklare sjukdomstillstånd, andra med multipla eller livshotande tillstånd. Akutmottagningen 
är speciellt utformad för att omhänderta dessa patienter och detta skapar en unik medicinsk-
teknisk miljö med snabba prioriteringar och hög omsättning av patienter (Nolan, 2009; 
Wikström, 2012). 
  
Mycket av arbetet på akutmottagningen har fokus på det medicinska omhändertagandet 
(Nyström, 2003) och handlar om prioriteringar (Wikström, 2012). Bedömningarna och 
prioriteringarna handlar i hög grad om beslut byggda på erfarenhet och tyst kunskap. När det 
är hög belastning på akutmottagningen måste personalen prioritera de medicin-tekniska 
arbetsuppgifterna på bekostnad av omvårdanden. Den som är sjukast prioriteras och 
omhändertas först. Det är viktigt att besluten tas med hänsyn till varje patients särskilda 
situation och att vård ges i rimlig tid. Patienterna behöver i största mån få vara delaktiga i 
besluten som tas, och personalen ska ta ansvar för att samtliga patienter har insikt i och förstår 
vad som händer (Wikström, 2012). Personalens skyldighet att informera och patienternas rätt 
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till delaktighet, regleras i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) samt särskild hänsyn behöver tas till olika faktorer i 
interaktionen som exempelvis äldre människor vars kognitiva förmåga kan vara nedsatt.  
 
Akutmottagningen spelar en stor och viktig del inom sjukvården, men den är inte optimal 
eller särskilt anpassad för den äldre patienten med dennes varierande behov (Bondevik & 
Nygaard, 2005; Salvi et al., 2007).  Den äldre patienten behöver ofta akutsjukvård och söker 
akutmottagningen vid sjukdom eller olycksfall (Nolan, 2009; Salvi et al., 2007). 
Akutmottagningen är i första hand anpassad för patienter med få diagnoser och en stabil 
psykosocial situation (Bondevik & Nygaard, 2005). De äldre patienterna har ofta flera 
diagnoser, nedsatta kroppsfunktioner och många läkemedel. Forskning visar att den vanligaste 
orsaken till att äldre patienter söker akutmottagningen beror på att de har ramlat och skadat 
sig (Nolan, 2009). Oftast söker de äldre patienterna dagtid (Salvi et al, 2007). En del patienter 
söker för andra orsaker på akutmottagningen än det de har uppgett från början enligt Nyström 
(2003). Äldre människor som söker exempelvis för bröstsmärta, kan istället visa sig lida av 
psykosociala besvär som ensamhet eller otrygghet i boendet. Det är viktigt för vårdpersonalen 
att tänka på i mötet med de äldre. 
 
Patienter söker ibland akutmottagningen för att deras anhöriga vill det, på grund av ensamhet 
eller hög ålder (Nyström, 2003; Wikström, 2012). När de äldre själva söker akutsjukvård, har 
de ofta avvaktat länge för att inte komma i onödan och vara till besvär (Nolan, 2009). Vid 
ankomst till akutmottagningen är de äldre patienterna ofta i stort behov av sjukvård. Många 
gånger är det först när symtomen påverkar deras vardagsliv och de inte klarar av att ta hand 
om sig själva längre som de söker sig till akutmottagningen (Nolan, 2009; Salvi et al., 2007). 
När det är de anhöriga eller hemsjukvården som bestämmer om de äldre patienterna ska söka 
akutsjukvård så tenderar det ofta vara för mindre prioriterade tillstånd (Nolan, 2009). Det kan 
bli en längre väntan på akutmottagningen när hemsjukvården remitterar äldre patienter för att 
få hjälp med icke-akuta saker som exempelvis byte av Perkutan Endoskopisk Gastrostomi 
(PEG) eller en blodtransfusion. 
 
I svensk akutsjukvård är triage ett välkänt arbetssätt (Möller et al., 2010; Wikström, 2012). 
Triage kommer från franskans ord ”trier” som betyder sortera eller välja ut. Med triage menas 
att en sjuksköterska tar emot, bedömer och prioriterar patienterna efter ett ankomstsamtal och 
kontroll av patientens vitalparametrar. Triagesjuksköterskan har befogenheter att ta prover, 
skriva röntgenremisser på misstänkta skelettskador och ge läkemedel enlig generella direktiv. 
Resurser och tid för sjukvården och patienten kan då sparas. Patienten skrivs in till rätt klinik, 
beroende på vad patienten söker för. Allvarliga och livshotande tillstånd får högst prioritet. 
Sedan prioriteras patienten i turordning efter sjukdomstillstånd och sist efter tiden när 
patienten kom till akutmottagningen (Wikström, 2012).  
 
På de allra flesta akutmottagningar i Sverige bedöms alla patienter som tas in på en 
akutmottagning enligt RETTS, som är en förkortning av Rapid Emergency Triage and 
Treatment System (Widgren, 2012). Enligt denna metod prioriteras patienten efter en 4-gradig 
skala. I bedömningen mäts patientens vitala parametrar som tillsammans med den aktuella 
sökorsaken är det som avgör hur snabbt patienten ska få träffa läkare. En högre prioritet ger 
snabbare åtgärder och behandling för patienten. Ingenstans i bedömningen prioriteras äldre 
multisjuka upp automatiskt. Om sjuksköterskan med sin erfarenhet upplever att patientens 
tillstånd är sämre än vad vitalparametrarna indikerar, kan patienten tilldelas en högre 
prioritering. Det betyder att patienten prioriteras upp oavsett vad RETTS-prioriteringen visar. 
Systemet bör inte urholkas genom att allt för många patienter prioriteras upp, då fungerar inte 
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detta arbetsverktyg som indikerar vilka patienter med allvarliga symtom som ska få 
bedömning av doktorn först (Widgren, 2012). 
 
Det är svårare att bedöma de äldre patienterna på grund av att de ofta är multisjuka med 
nedsatta funktioner och de söker till akutmottagningen med varierande och komplexa tillstånd 
(Bondevik & Nygaard, 2005; Hwang, 2007; Salvi et al., 2007). Många äldre har kroniska 
sjukdomar som hypertoni, hjärt-kärl sjukdom, lungsjukdom, diabetes och olika 
cancerdiagnoser. Dessa underliggande sjukdomar i kombination med många läkemedel 
försvårar prioriteringen och kräver mer undersökningar och provtagningar. När 
akutmottagningen har hård belastning med stor tillströmning av patienter, leder det till en 
ökad risk för den äldre att få en lägre prioritering och längre väntan (Bondevik & Nygaard, 
2005). 
 
 
Den akut sjuka äldre patienten 
 

Den ökande gruppen utav äldre människor som behöver vård på akutmottagningen är något 
som många länder delar (Salvi et al., 2007).!Även den svenska befolkningen blir allt äldre. !
Ju äldre man blir desto större är risken att man drabbas av en rad sjukdomar (Kirkevold, 
Brodtkorb & Ranhoff, 2010). Fler människor nu än tidigare når hög levnadsålder. Under förra 
seklet ökade den förväntade livslängden med 25 år och är idag runt 80 år i Sverige. Enligt 
Socialstyrelsens och folkhälsoinstitutets årsrapport (2013b) var medellivslängden 2011 för 
kvinnor 83,7 år och för män 79,8. Man förutspår att år 2030 kommer var fjärde person i 
Sverige vara 65 år eller äldre. Idag utgör den knappt en femtedel (SBU, 2013). Anledningar 
till den ökade medellivslängden är bland annat kraftigt minskad barndödlighet och bättre 
behandling av folksjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdom. Hur snabbt åldrandet 
går för en människa varierar, det ses en större variation mellan jämnåriga individer högre upp 
i åldrarna (Kirkevold et al., 2010). 
 
Det biologiska åldrandet sker under hela vuxenlivet (Kirkevold et al., 2010). Det påverkar alla 
organ i kroppen och reservkapaciteten minskar. I det normala åldrandet tillbakabildas muskler 
och benmassa, leder förslits. Syn, hörsel, immunförsvar, njure, lung-och hjärtfunktion 
försämras. Bland annat leder detta till ökad risk för fall och infektionssjukdomar. Det 
psykologiska åldrandet gör att den äldre har svårare för inlärning, lösa problem och minnet 
försämras. Reservkapaciteten i de mentala funktionerna leder till att de äldre har svårare att 
hantera påfrestande situationer. Det är ibland svårt att skilja de naturliga åldersförändringarna 
från sjukdom. Sannolikheten att drabbas av sjukdomar ökar med stigande ålder, då kroppen är 
sliten på grund av en kombination av ålder, levnadsförhållanden och livsstil (Kirkevold et al., 
2010). 
 
Definitionen av sköra äldre är inom medicinsk litteratur beskrivet såsom att den äldre 
personen ska uppvisa tre eller flera av följande: muskelsvaghet, nedsatt fysisk aktivitet, sämre 
balans, går sakta, trötthet, sämre uthållighet och oavsiktlig viktminskning (Kirkevold et al., 
2010).!Orsaker till att äldre blir sköra är i första hand åldersförändringar. Enbart 
åldersförändringar är ingen sjukdom, men åldersförändringar medför ökad risk för sjukdomar. 
Både sjukdomar och ålderförändringar ger nedsatt funktionsförmåga som i sin tur leder till att 
åldrandet påskyndas. Sedan flera år pågår en nationell satsning mellan Sveriges kommuner 
och landsting, som kom till stånd för att förbättra omhändertagandet av de mest sjuka äldre 
(SBU, 2013). !
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Äldre patienter är ingen homogen grupp, utan har en mångfald av olika diagnoser (Bondevik 
& Nygaard, 2005). Gemensamt för dem är att åldrandet ökar risken för sjukdom och 
kombinationen av åldersrelaterade förändringar och sjukdom. Enligt Wikström (2012) spelar 
anhöriga en stor roll under väntan på akutmottagningen. Som skadad eller sjuk behöver man 
hjälp och stöd. Att som patient befinna sig på en akutmottagning kan upplevas frustrerande 
och stressande, oavsett orsaken till akutvårdsbesöket. Diagnos och behandling försvåras ofta 
av en blandning av medicinska, psykiska och sociala förhållanden hos de äldre (Bondevik & 
Nygaard, 2005). Den äldre patienten riskerar i högre grad att antingen få för lite eller för 
mycket insatser och behandlingar i sjukvården då kunskapsbrister kring det normala åldrandet 
och sjukdomstillstånd finns. Äldre människor utsätts för att vården inte tar deras 
sjukdomstillstånd på allvar, utan hänvisar till det normala åldrandet (Levi, 2009). Den äldre 
människan blir även överbehandlad då vården tolkar normala ålderstillstånd som sjukdomar.  
 
Enligt omvårdnadsteoretikerna Benner och Wrubel är det just med omsorgen i 
omvårdnadsarbetet som omvårdnadens inre bildas (Kirkevold, 2000). De menar att omsorgen 
är primärt för allt mänskligt liv och meningsfullhet upplevs i omsorgen av det som betraktas 
som betydelsefullt för individen. I en mellanmänsklig relation i omvårdnadsarbetet ger 
känslan av omsorg möjlighet till att lita på och ta emot hjälp samt hjälpa den behövande. Med 
en hög arbetsbelastning på akutmottagningen ökar risken att patientens grundläggande 
omvårdnadsbehov inte tillgodoses och omsorgen brister kring nutrition, elimination, tröst och 
mobilisering när medicintekniska åtgärder prioriteras (Levi, 2009). En lång väntan för den 
äldre patienten medför en ökad risk för otillräcklig omvårdnad med konsekvenser som 
vätskebrist, trycksår och fallolyckor (Bondevik & Nygaard, 2005). 
 
 
I väntan på akut omhändertagande  
 

Det är den långa väntan som de äldre patienterna upplever som svårast enligt Munir (2008) 
och det är de äldre patienterna som väntar längst. Trots detta upplevs de äldre patienterna 
tålmodigare till skillnad från yngre patienter som vet sina rättigheter och är mer krävande på 
akutmottagningen (Nyström, 2003). Missnöje hos de äldre patienterna är oftast relaterad till 
lång väntan och skapar oro, särskilt påtagligt blir det när det brister i informationen under den 
långa väntan (Munir, 2008). Patienter och anhöriga behöver och vill ha information om hur 
länge de ska vänta och vad de väntar på under akutvårdsbesöket (Wikström, 2012). 
Personalen behöver informera patienterna att det finns olika kliniker på akutmottagningen och 
att dessa kan ha olika långa väntetider. Information till både patient som anhörig dämpar ofta 
den jobbiga väntan och är ett bra sätt att underlätta väntan för patienten. Man bör komma ihåg 
att det är för de flesta människor stressande att befinna sig på en akutmottagning, och vissa 
kan vara i en chockfas. Därför behöver informationen upprepas för att individerna ska kunna 
ha möjlighet att ta den till sig (Wikström, 2012).!
 
Hur lång väntan på akutmottagningen blir påverkas av många faktorer som in- och utflöde av 
patienter. Inflödet av patienter på akutmottagningen är större vissa tidpunkter på dygnet, 
veckan eller året. Enligt Socialstyrelsen (2013a) är det joursystemet och läkarbemanningen 
som påverkar akutmottagningens väntetider mest. Därefter kommer tillströmning av icke-
akuta patienter till akutmottagningen och överbeläggningar på sjukhuset som orsaker. 
Wikström (2012) skriver att just den oplanerade verksamheten som akutmottagningen 
innehar, skapar en stor variation av belastning under dygnet. Besöksstatistiken kan ge 
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allmänna svar när belastningen och därmed väntetiden är ökad, och oftast är det på förhand 
känt när hög respektive låg besöksfrekvens infinner sig under dygnet och året på 
akutmottagningen. 
  
Akutmottagningens väntetider är i ett komplext samspel mellan externa och interna faktorer 
såsom hemsjukvården, primärvården, annan jourverksamhet och den aktuella 
vårdplatssituationen. När väntetider mäts kontrolleras oftast tiden fram till läkarbedömning 
samt total vistelsetid på akuten. Det är den totala vistelsetiden som oftast likställs med 
väntetiden på akutmottagningen och de äldre patienterna står för den längsta vistelsetiden 
(Socialstyrelsen, 2013a). 
 
De flesta landsting i Sverige har infört ett mål för den totala väntetiden på akuten på fyra 
timmar för 90% av patienterna (Socialstyrelsen, 2011). Detta är en målsättning men 
effekterna av fyra-timmars regeln är omtvistad. Rimliga väntetider är absolut önskvärt, men 
patientsäkerheten går före målet att korta väntetiderna. Fyra-timmars målsättningen är mål på 
många akutmottagningar i västvärlden. Munir (2008) skriver i sin artikel att de stora vinnarna 
i fyra-timmars regeln är de yngre patienterna, och förlorarna som fått ännu längre total 
väntetid är de äldre patienterna. Detta beror på att de äldre patienternas väg genom 
akutmottagningen i högre grad påverkas av flödet före och efter akutmottagningen som 
exempelvis platsbrist på vårdavdelningarna eller problem med hemtransport. 
 
Prioritering sker kontinuerligt på en akutmottagning och styrs och ändras efter allmäntillstånd 
och brådskandegraden av patienterna som söker vård.!Prioritering innebär att någon ges 
företräde framför någon annan. Inom hälso-sjukvården står prioriteringen för val mellan olika 
patientgrupper och olika åtgärder. Prioriteringarna måste vara i enlighet med Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) så att orsakerna till hur man bedömer eller prioriterar kan 
diskuteras fritt inom sjukvården och etiska riktlinjer bör ligga i grunden för detta. Riksdagen 
beslutade 1997 att de tre etiska principerna människovärdesprincipen, behovs-och 
solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen skall bestämma prioriteringarna, och 
de är rangordnade i värde enligt Etisk plattform för prioriteringar i vården (Socialstyrelsen, 
u.å.). Den första är människovärdesprincipen och är den viktigaste. Den står för alla 
människors lika värde och rätt till vård oavsett faktorer som kön, social ställning i samhället, 
etnicitet eller ålder. Äldre människor ska inte få lägre prioritering på grund av sin ålder och 
deras liv ska respekteras och har samma värde som en yngre människas liv. 
Åldersdiskriminering är ändå en risk då det finns en kunskapsbrist om de äldre patienterna 
och vad som är ålderdom eller sjukdom är i många fall svårbedömt (SBU, 2013) Det kan 
finnas en moralisk orsak till längre väntetider för de äldre på akutmottagningen, snarare än en 
etisk orsak.!I den andra principen, behovs- och solidaritetsprincipen, framhålls att resurserna 
ska satsas på de områden och individer som har störst behov. I enlighet med denna princip ska 
särskilt behoven hos utsatta, svaga grupper såsom äldre patienter uppmärksammas.!Den sista 
principen som ska styra vårdens prioriteringar är kostnadseffektivitetsprincipen som är 
underordnad de två andra etiska principerna. Principen ska endast tillämpas mellan 
behandlingsprioriteringar och inte mellan människor och sjukdomar. Det får aldrig ske att 
äldre inte prioriteras då de förväntas ha en kortare livslängd kvar eller att det inte skulle vara 
kostnadseffektivt att behandla de äldre. Det är de olika landstingen som idag bestämmer och 
prioriterar olika verksamheter i vården, men detta ska ske med ovan nämnda etiska principer 
som grund (SBU, 2013).!
 
Sjukvården behöver förbereda sig för att kunna möta vård och omsorgsbehovet hos den stora 
och växande gruppen sjuka äldre människor och akutmottagningarna står inför en utmaning 
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kring omhändertagandet och omvårdnaden av de äldre (Nolan, 2009; Salvi et. al., 2007;). Det 
krävs en anpassning av den nuvarande formen av akutsjukvård för att förbättra förhållandena, 
minska väntan och lidande till denna utsatta grupp patienter. 
 
 
Problemformulering 
 

Akutmottagningarna runt om i landet har problem med långa väntetider på grund av den 
ökade tillströmningen av patienter. En betydande del av dem som söker akutvård är äldre 
människor som ofta har ett ökat omvårdnadsbehov när väntan blir lång. Äldre patienter är på 
grund av åldersförändringar och multisjukdom skörare och mår sämre av att vänta länge då de 
drabbats av akuta sjukdomsbesvär. För att kunna bemöta dessa patienters behov på ett bra sätt 
behövs en ökad medvetenhet och förståelse kring detta hos akutsjuksköterskan. Det är av vikt 
att den äldre patientens upplevelser av akutmottagningsbesöket lyfts fram med lidandet under 
väntetiden som utgångspunkt. 
 
 
Syfte!
 

Syftet var att beskriva äldre patienters upplevelser av väntan vid besök på akutmottagningen. 
 
 

Metod 
 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie enligt Friberg (2012) med syfte att 
nå en djupare förståelse för det valda problemområdet, genom granskning av vetenskapliga 
artiklar inom området. 
 
 
Datainsamling 
 

Först genomfördes en osystematisk sökning inom området äldre patienter på akutmottagning 
för att få en överblick av vad som fanns skrivet inom detta forskningsområde. Utifrån detta 
material gjordes en systematisk litteratursökning riktat mot väntan och väntetid för äldre 
patienter på akuten. Sökning har gjorts i databaserna PubMed och Cinahl via Halmstad 
Högskolas portal. Dessa två databaser valdes då de innehåller artiklar rörande 
omvårdnadsforskning med vetenskaplig grund och anses hålla hög vetenskaplig kvalitet.  
 
Först kontrollerades tänkta sökord i ämnesordlistorna för MeSH och Cinahl headings för att 
finna lämpliga sökord. De sökord som användes för att söka artiklar i databaserna redovisas i 
tabell 1 (Bilaga A). Olika kombinationer av dessa sökord testades. Sökningar med orden var 
för sig gav väldigt många träffar, dessutom kunde inte det valda problemområdet ringas in 
utan att minst två sökord kombinerades. De kombinationer som ledde fram till att artiklar som 
inkluderades i studien hittades, redovisas i tabell 2 (Bilaga B). I PubMed gjordes flertalet 
sökningar och den sökning som resulterade i en artikel som valdes ut till resultatet är 
redovisad i tabell 2 för sökhistorik (Bilaga B). Denna sökning gjordes med MeSH-termer. Då 
det var svårt att rikta sökningar med vedertagna ämnesord i Cinahl till de artiklar som 
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eftersöktes, fick istället fritext användas för att avgränsa sökresultaten till det valda området. 
Sökoperatorn AND användes för att begränsa sökresultatet och få fram artiklar som var 
intressanta för det valda forskningsområdet (Forsberg & Wengström, 2013). Trunkering 
användes vid sökning av ordet ”wait” i Cinahl för att fånga upp artiklar med alla ändelser av 
ordet.  
 
Inklusionskriterierna som användes för de valda artiklarna i studien är ett tidsintervall på tio 
år, det vill säga från år 2004 till 2014, för att fånga upp de artiklar som är relevanta relaterat 
till syftet. Tidigare försök att söka på endast upp till fem år gamla artiklar gav inte tillräckligt 
många träffar som ansågs vara intressanta för syftet. Artiklarna skulle innehålla 
patientkategorin “äldre”, handla om upplevelsen av väntan på en akutmottagning, vara 
publicerade i vetenskapliga tidskrifter för omvårdnad och vara peer reviewed. Endast artiklar 
på engelska söktes. Exklusionskriterier var artiklar som inriktas på äldre patienter med 
speciella sjukdomstillstånd, artiklar med sådant innehåll valdes bort manuellt vid 
genomläsning av abstract. 
 
Fem sökningar gjordes totalt under tidsperioden februari och mars i databaserna Cinahl och 
PubMed som resulterade 214 träffar. Alla titlar lästes, varav dessa lästes 40 abstracts och 12 
artiklar valdes ut till urval ett. Nio artiklar av dessa valdes ut till urval två. Slutligen gjordes 
en manuell sökning då genomgång av referenslistor i tidskriftsartiklar av det valda området 
eftersöktes (Friberg 2012). Vid genomläsning av referenslistor i de genomgångna artiklarna 
resulterade det i en artikel som stämde in mot syftet. 
 
 
Databearbetning  
 

De artiklar som valdes ut ansågs stämma överens med studiens syfte. De fyra som valdes bort 
bedömdes ha för låg kvalitet eller inte stämde in mot syftet då de lästes igenom. Övervägande 
antalet artiklar baserades på kvalitativ forskningsmetod. I kvantitativ forskningsmetod är de 
eftersträvade resultaten mätbara (Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 2012), till skillnad 
från den kvalitativa metoden där subjektiva upplevelser lättare kan belysas. Två av de utvalda 
artiklarna innehöll både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod, men då innehållet i 
artiklarna var intressant för syftet inkluderades de i studien. En artikel med kvantitativ 
forskningsmetod inkluderades då den ansågs kunna styrka resultat från de kvalitativa 
artiklarna. Artiklarna som valdes ut till urval två (Forsberg & Wengström, 2013) lästes 
igenom ett flertal gånger och bedömdes först enskilt, för att därefter diskutera innehållet 
gemensamt. De artiklar som stämde överens med syftet för studien sammanställdes i en 
artikelöversikt (Bilaga C). Artiklarnas resultatinnehåll genomlästes, bearbetades och 
analyserades och jämfördes för att hitta likheter och skillnader. Artiklarnas kvalitet bedömdes 
utifrån Olsson och Sörensens (2011) bedömningsmall för granskning av kvantitativa och 
kvalitativa vetenskapliga artiklar. Med denna bedömningsmall graderades artiklarnas 
vetenskapliga kvalitet utifrån en 3-gradig skala. Utifrån materialet gjordes en 
sammanställning vilket kunde delas upp i fyra teman: att bli sedd, att bekräftas i sitt lidande, 
att vara delaktig som patient och att se patientens hela situation. Dessa teman redovisas 
under resultat.  
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Resultat 
 

Att bli sedd 
 

”Someone came into my room. He just threw a blanket on me…I felt exposed; he 
neglected me, he didn´t care. I was nothing to him” 

                                      (Olofsson et al., 2012, s.210) 

 

Äldre patienter visade sig ha ett stort behov att bli sedda under väntan på akutmottagningen 
(Bridges & Nugus, 2009; Considine, Smith, Hill, Weiland, Gannon, Behm, Wellington & 
McCarthy, 2010; Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004; Kihlgren, Nilsson & 
Sörlie, 2005; Lyon & Paterson, 2007; Nikki, Lepistö & Paavilainen, 2012; Olofsson, 
Carlström & Bäck-Pettersson, 2012). Deltagarna i studien som passerade bedömningen i 
triage vid ankomst till akutmottagningen, upplevde i de flesta fall att de blev sedda, 
bekräftade och väl omhändertagna (Olofsson et al., 2012). Till triage var det kort väntan och 
de äldre fick full uppmärksamhet och kände sig viktiga och sedda. Sjuksköterskan tog sig tid 
för frågor och lyssnade på patienten. Detta ledde till förtroende och en ömsesidighet som 
resulterade i en varm relation mellan sjuksköterska och patient. Inne på akutmottagningen 
byttes förtroendet ofta mot besvikelse när en lång väntan tog vid och de äldre kände sig 
ensamma och övergivna. Detta kunde bli den kvarstående känslan vid 
akutmottagningsbesöket (Olofsson et al., 2012). Äldre sjuka var inte medvetna om att de ofta 
fick en låg medicinsk prioritet i triage vilket innebar många timmars väntan inne på 
akutmottagningen. (Considine et al., 2010; Olofsson, 2012; Richardsson, Casey& Hider, 
2007). Större delen av deltagarna i studien av Fealy, Treacy, Drennan, Naughton, Butler och 
Lyons (2011) fick däremot en högre prioritering i triage. Efter den initiala prioriteringen 
upprepades inga nya kontroller av den äldres status rutinmässigt enligt Olofsson et al. (2012), 
inte ens under en lång väntan för patienten.!
 
Återkommande bekräftelse var extra viktig vid en lång väntan, så att de äldre upplevde sig 
sedda (Kihlgren et al., 2005). Små gester av vänlighet, ögonkontakt och ett förutseende från 
sjuksköterskan av den äldre patientens omvårdnadsbehov hade stor betydelse. Många äldre 
patienter upplevde just att de var mindre viktiga jämfört med de andra patienterna och det 
som fick dem att uppleva detta var ofta relaterat till lång väntan på akutmottagningen (Bridges 
& Nugus, 2009; Considine et al., 2010; Olofsson et al., 2012). Känslan av att vara bortglömd 
kunde minska om de äldre patienterna fick återkommande tillsyn, regelbunden bekräftelse, 
information samt att de kände sig sedda (Bridges & Nugus, 2009; Olofsson et al., 2012).!
 
Upplevelsen att vara mindre viktig kunde resultera i en passiv likgiltighet hos de äldre 
patienterna (Bridges & Nugus, 2009; Olofsson et al., 2012). Patienterna tenderade då i lägre 
grad att be om hjälp och ville undvika att vara till besvär när de inte kände sig sedda. Det 
passiva beteendet förstärktes vid lång väntan men de litade ändå på personalens kompetens 
och accepterade vårdpersonalens beslut (Bridges & Nugus, 2009). När de äldre patienterna 
kände sig ignorerade och att sjuksköterskan inte brydde sig om dem kunde vissa äldre uppleva 
sig som en belastning för personalen (Olofsson et al., 2012),!
 
Upplevelsen hos deltagarna i studierna (Kihlgren et al., 2004; Kihlgren et al., 2005; Lyons & 
Paterson, 2007; Olofsson et al., 2012: Robinson & Mercer, 2007) var att den medicinsk-
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tekniska inriktningen dominerade sjuksköterskans arbete på akutmottagningen. Enligt dem 
var sjuksköterskan på akutmottagningen utbildad till att ge ett snabbt omhändertagande till 
kritiskt sjuka och skadade patienter. Det som var viktigt för de äldre patienterna var om 
sjuksköterskan visade på tålamod och vänlighet. De litade på akutsjuksköterskans kompetens, 
och skillnaderna låg i hur de äldre uppfattade bemötandet från sjuksköterskan. Äldre patienter 
upplevde att omvårdnaden och omsorgen kring dem var lika viktig som den medicinsk-
tekniska vården. God omvårdnad bestod i en förståelse och uppmärksamhet kring hela deras 
psykiska, fysiska och sociala omvårdnadsbehov enligt många äldre (Lyon & Paterson, 2007). 
När patienterna under väntan möttes av förståelse resulterade det i känslan av att vara sedd. 
 
De äldre deltagarna var ofta nöjda med att de fick rätt teknisk vård och uttryckte samtidigt 
stort behov av trygghet (Bridges & Nugus, 2009; Kihlgren et al., 2004; Lyon & Paterson, 
2007; Olofsson et al., 2012; Richardson et al., 2007). När inte de äldre kände sig sedda, 
upplevde de inte heller trygghet. Det var jobbigt för de äldre patienterna på akutmottagningen 
när planering och behandling ändrades under väntetiden. Detta skapade en obalans för de 
äldre om var i beroendeställning av personalen och när löften inte infriades, som exempelvis 
hjälp till toaletten, blev de äldre ännu mera sårbara. De äldre patienterna ville många gånger 
inte besvära personalen med omvårdnadsrelaterade saker som att få hjälp till toalett eller be 
om en filt, då de kände att personalen var upptagna med viktigare arbetsuppgifter (Bridges & 
Nugus, 2009). Många äldre upplevde att i den långa, oförutsägbara väntan (Olofsson et al., 
2012) kom vårdpersonalen bara ett par minuter för provtagning och undersökning, och sedan 
påbörjades en lång väntan igen. Om de äldre påkallade uppmärksamhet, kände de sig många 
gånger inte sedda. När de undrade när det var deras tur att träffa läkare, fick de ofta svaret 
”snart”, trots att den långa väntan bara fortsatte. 
 
I ett flertal studier var de äldre deltagarna väl medvetna om de andra patienterna på 
akutmottagningen (Bridges & Nugus, 2009; Considine et al., 2010; Olofsson et al., 2012). 
Under väntetiden uppfattade vissa äldre att andra patienter gick före dem, trots att de andra 
patienterna hade en senare ankomsttid, vilket ofta missuppfattades vid brist på information. 
Detta inverkade negativt på deras upplevelser av egenvärde under väntan (Olofsson et al., 
2012). Andra äldre uppfattade att deras väntan blev lång för att många patienter var sjukare än 
dem eller att den överfulla akutmottagningen omhändertog patienter som egentligen inte var 
så sjuka och egentligen borde sökt sin vårdcentral (Considine et al., 2010). När de äldre inte 
förstod prioriteringsystemet, kunde det resultera i frustration och undran varför nyligen 
anlända patienter gick före dem. Några äldre patienter upplevde att de fick en lägre 
prioritering bara på grund av att de var just äldre (Richardson et al., 2007), särskilt när de inte 
kände sig sedda och väntan blev lång.   
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Att bekräftas i sitt lidande 
 

”They came and went, but they didn´t bother at all. No one asked if I was 
hungry” 

                                    (Olofsson et al., 2012, s.210)!
 

Deltagarna i ett flertal studier uttryckte rädsla och oro under väntetiden på akutmottagningen 
vilket inverkade på deras upplevelser av lidande (Considine et al., 2010; Kihlgren et al., 2004; 
Kihlgren et al., 2005; Olofsson et al., 2012; Richardson et al., 2007). Många äldre var oroliga 
över undersökningar och behandlingar och det lindrades när de upplevde en vård som kändes 
personlig, omsorgsfull och bekräftande (Kihlgren et al., 2004). De äldre beskrev frustration 
när planerade undersökningar misslyckades eller ändrades och när tiden gick utan att det blev 
som planerat. Brist på information skapade oro hos de äldre när väntan upplevdes lång. 
Patienterna upplevde ofta rädsla under väntan på akutmottagningen (Kihlgren et al., 2004; 
Olofsson et al., 2012). Deltagarna i studien av Kihlgren et al. (2004) uppgav att de kände sig 
rädda att lämnas ensamma eller bli bortglömda under vistelsen. Många uttryckte ängslan att 
inte få den hjälp eller smärtstillande läkemedel som behövdes, oro att ramla ur britsen, eller 
att inte nå larmknappen, beskrevs. 
 
Upplevelser av att vara bekräftade i sitt lidande uppkom när sjuksköterskan visade på omsorg 
och medkänsla till patienterna (Kihlgren et al., 2004; Olofsson et al., 2012; Robinson & 
Mercer, 2007). De äldre upplevde lidande av de hårda undersökningsbritsarna (Kihlgren et al., 
2004). Trötthet och ryggsmärta uppstod när de äldre inte klarade av att byta lägespositionen 
själv. Trycksår kunde uppstå under väntan och upplevelsen hos deltagarna i studien av 
Robinson och Mercer (2007) var att sjuksköterskorna inte uppmärksammade detta eller vidtog 
åtgärder när röda partier på hudens utstickande kroppsdelar visade första stadiet av trycksår. 
Trycksårsförebyggande initiativ upplevdes många gånger som eftersatt på akutmottagningen. 
Många patienter var undermåligt klädda vid ankomsten till akutmottagningen, låg och frös 
under den långa väntan och saknade kudde eller filt (Kihlgren et al., 2004). Lidande och 
smärta uppgavs vid avsaknaden av smärtstillande läkemedel (Olofsson et al., 2012; Robinson 
& Mercer, 2007) och visade sig vara en vanligt förekommande upplevelse hos de äldre under 
väntan på akutmottagningen. De äldre patienterna upplevde ofta hunger och törst och många 
uppgav att de inte hade druckit och ätit på flera timmar före ankomsten till akutmottagningen 
(Kihlgren et al., 2004). Det var vanligt förekommande att de fortsatte en ofrivillig fasta under 
den långa väntan som följde. När de äldre tillfrågades om de behövde något (Olofsson et al., 
2012), var det ofta mat och dryck som efterfrågades, men de äldre patienterna upplevde 
generellt att detta inte prioriterades hos vårdpersonalen. De äldre som led av diabetes 
upplevde heller inte att de tillfrågades om mat och dryck, utan de hänvisades att ordna det 
själv och hantera sitt insulin. Om sjuksköterskan kunde hjälpa patienterna genom att erbjuda 
mat och dryck under väntan så upplevde de sig bekräftade i lidandet. 
 
Miljön på akutmottagningen upplevdes inte som anpassad för de äldre patienterna och 
påverkade deras lidande (Kihlgren et al., 2004; Kihlgren et al., 2005; Olofsson et al., 2012; 
Richardson et al., 2007). Under väntan upplevde många äldre att det inte fanns någon 
sekretess, eller avskildhet. Oavsett om man som äldre patient var placerad i en korridor på 
akutmottagningen eller i ett undersökningsrum, så upplevdes miljön ofta som stökig med 
många intryck, händelser och möten med vårdpersonal, andra patienter och deras anhöriga. 
Samtidigt beskrevs det att äldre patienter upplevde en stor ensamhet och utsatthet om de 
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lämnades själva med stängd dörr i ett undersökningsrum (Kihlgren et al., 2004). Ibland fick 
de äldre lämna plats och undersökningsrummet under väntan till förmån för någon annan 
patient med högre prioritet (Considine et al., 2010). De äldre placerades då tillbaka i 
väntrummet eller i korridoren, vilket innebar en ännu mer obekväm väntan med känslan av att 
vara mindre värd. 
 
De äldre deltagarna upplevde tillit när de behandlades med värdighet och respekt under 
väntetiden (Kihlgren et al., 2004; Kihlgren et al., 2005; Lyons & Paterson, 2007; Olofsson et 
al., 2012). Upplevelser framkom att det kunde vara väldigt tröttsamt och utmattande för 
många patienter att befinna sig i den främmande miljön som en akutmottagning utgjorde. De 
äldre uppskattade när sjuksköterskan visade på extra förståelse och inlevelse, gester av 
vänlighet betydde mycket för dem och skapade tillit (Kihlgren et al., 2004). Sjuksköterskan 
behövde tänka på hur patienten upplevde undersökning och provtagningsmoment eftersom en 
äldre patient var extra maktlös och i beroendeställning (Kihlgren et al., 2005). Orolighet och 
lidande lättade när sjuksköterskan tog sig tid hos den äldre patienten (Kihlgren et al., 2004), 
och det var upplevelsen av omsorg som hjälpte dem att slappna av. Patienterna uppskattade 
när sjuksköterskan ansträngde sig att öka deras välbefinnande med hjälp av små medel. 
Samspelet mellan sjuksköterska och den äldre patienten upplevdes som varm och förstående 
när sjuksköterskan visade på omtänksamhet, tålmodighet och bekräftelse och det minskade 
lidande. Brist på medkänsla från personalen och ovisshet (Olofsson et al., 2012) bidrog till 
besvikelse och uppdämda känslor hos den äldre. 
!
 
Att vara delaktig som patient 
 

” It´s the long wait and how long it will take when nobody tells you anything”!
                                      (Nikki et al., 2012, s.198)!
 

Äldres upplevelser av att känna sig delaktiga genom information, uppdatering och 
återkoppling om vad som hände under väntan på akuten var viktig och framkom i flertalet 
studier (Considine et al., 2010; Lyons & Paterson, 2007; Nikki et al., 2012; Olofsson et al., 
2012). En god information likställdes med ett gott omhändertagande och upplevelsen av 
väntan blev sämre när information uteblev (Lyons & Paterson, 2007). Informationen till de 
äldre var ofta dålig på akutmottagningen (Olofsson et al., 2012). Vid bristande information 
upplevde patienterna (Lyons & Paterson, 2007; Olofsson et al., 2012) oro och misstänksamhet 
att något allvarligt tillstånd hos dem hade hittats, utan att de fick reda på fakta. Patienterna 
upplevde ibland att de inte förstod informationen som gavs om provtagningar och 
behandlingar (Kihlgren et al., 2004). Smärta, oro och den akuta vårdsituationen bidrog till att 
patienten hade svårare att förstå given information. 
!
Kommunikation med en tydlig, kontinuerlig och återkopplande dialog upplevdes som 
eftersträvansvärd av de äldre patienterna för att kunna känna sig delaktiga under väntetiden 
(Kihlgren et al., 2004; Nikki et al., 2012). På akutmottagningen var språket ofta medicin-
tekniskt uppbyggt och detta avspeglade sig i kommunikationen mellan patienterna och 
sjukvårdpersonalen (Kihlgren et al., 2004). Många gånger så förstod inte de äldre patienterna 
vad som sades, de uttryckte ändå en tillit till personalen som verkade veta vad de talade om. 
Många äldre patienter, som vid ankomst till akuten var helt orienterade till tid och rum, 
förlorade det i takt med att väntan blev lång. Andra äldre som redan var förvirrade vid 
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ankomsten, blev alltmer förvirrade när besöket på akutmottagningen drog ut på tiden. Detta 
försvårade kommunikationen, och undersökningarna tog längre tid med ökad stress och ännu 
längre väntan som följd. De äldre patienternas hörsel var ofta nedsatt och försvårade 
kommunikationen vilket i sin tur försvagade deras insikt och förståelse i sin situation 
(Kihlgren et al., 2004). 
!
Patienterna accepterade oftast besluten som togs kring deras omvårdnad och litade på att 
vårdpersonalen visade hänsyn och respekt (Richardson et al., 2007). De äldre patienterna 
kritiserade sällan personalen eller omvårdnaden utan ville upprätthålla en bra relation med 
vårdpersonalen (Considine et al., 2010; Lyons & Paterson, 2009; Olofsson et al., 2012; 
Richardson et al., 2007). De äldre anpassade sig efter rådande omständigheter och klagade 
sällan under sin väntan även om det var ansträngande omständigheter för dem med den 
stökiga och stressiga miljön på akutmottagningen (Olofsson et al., 2012; Richardson et al., 
2007).!
 
 
Att se patientens hela situation 
 

”You are so at the mercy of everyone when you are old, you might come because 
of your heart but your whole body is in pain, it is important to remember how 
powerless they are” 

                                              (Kihlgren et al., 2005, s.604)!
 

Deltagarna i studierna upplevde att det var viktigt för dem att sjuksköterskan såg till hela 
deras situation under väntan för att de skulle känna ett optimalt omhändertagande (Bridges & 
Nugus, 2009; Olofsson et al., 2012). Äldre patienter med sina varierande och komplexa behov 
riskerade annars att inte få den omvårdnad de var i behov av när de kom till akutmottagningen 
(Bridges & Nugus, 2009; Olofsson et al., 2012). Studierna visade att de äldre upplevde hur 
akutmottagningen utgjorde en central roll i deras liv (Lyons & Paterson, 2007; Considine et 
al., 2010; Fealy et al., 2011; Olofsson et al., 2012). De äldre uttryckte sin önskan av vård på 
akutmottagningen när de var riktigt sjuka enligt Considine et al. (2010) och beskrev att de 
hade väntat länge innan de sökte akutmottagningen för att få hjälp. Detta innebar att många 
äldre var i ett påverkat medicinskt tillstånd när de väl kom till akutmottagningen. Det 
bekräftades i studien av Fealy et al. (2011) där nästan hälften av deltagarna lades in på 
avdelning. Flera av deltagarna hade varit ovilliga att söka akutvård och sökte endast om de 
hade rejäla symtom såsom andnöd eller bröstsmärta (Considine et al., 2010; Fealy et al., 
2011). Upplevelsen av social isolering, ensamhet och kroniska sjukdomstillstånd hos de äldre 
patienterna resulterade i att de hade ökat behov av vård på akutmottagningen med längre 
väntan som följd. Många äldre upplevde mer oro under väntan på akutmottagningen för sin 
sociala situation hemma, snarare än oro över sitt sjukdomstillstånd (Fealy et al., 2011; 
Kihlgren et al., 2004). Upplevelsen att de tappat kontroll över sin livssituation kändes svår 
och det var något de äldre hade problem att kunna hantera (Kihlgren et al., 2004). Vanligaste 
orsaken till att de sökte akutmottagningen var efter ett fall som resulterat i en skada och då 
behandlades endast den aktuella skadan på akutmottagningen enligt Robinson och Mercer 
(2007). De äldre upplevde att personalen inte såg den bakomliggande orsaken eller helheten 
till varför de hade ramlat. 
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Deltagarna i flera studier upplevde att anhörigas roll och betydelse var stor under väntan på 
akutmottagningen (Fealy et al., 2011; Kihlgren et al., 2004; Nikki et al., 2012; Richardson et 
al., 2007). Anhöriga var oerhört värdefulla för de äldre patienterna i hela deras situation. De 
äldre upplevde anhöriga som sällskap och de fick hjälp med att förstå och erhålla information 
via dem. I många fall fungerade även anhöriga som talesmän för patienterna. De äldre var ofta 
i beroendeställning till sina anhöriga och upplevde att det var anhörigas beslut som hade 
avgjort när de skulle söka akutsjukvård. Det resulterade i vilket medicinskt tillstånd den äldre 
var i vid ankomsten till akutmottagningen och i förlängningen påverkade det hur lång väntan 
skulle bli (Considine et al., 2010; Nikki et al., 2012). Deltagarna upplevde att de anhöriga 
spelade en stor roll för den äldre i kommunikationen med sjuksköterskan (Kihlgren et al., 
2004; Nikki et al., 2012; Richardson et al., 2007). Om anhöriga hölls delaktiga i vården, 
upplevde patienterna en indirekt ökad delaktighet (Nikki et al., 2012). Samarbete, stöd och 
ärliga svar i kommunikationen främjade detta. När de anhöriga kopplades som en viktig del 
av de äldres hela situation genom att få finnas till hands förklara och tydliggöra vården, så 
upplevdes det gynna de äldres hela situation (Nikki et al., 2012). 
 
I flera av de granskade studierna upplevde deltagarna sig omedvetna om vad som hände på 
akutmottagningen och kunde inte redogöra för vad som pågick (Kihlgren et al., 2004; Nikki et 
al., 2012; Richardson et al., 2007). Här litade de äldre på sina anhöriga att ge och ta emot 
information. De äldre patienterna upplevde ofta miljön på akutmottagningen som stökig och 
högljudd och detta kunde leda till förvirring hos dem så att händelser och planering tappades 
bort (Kihlgren et al., 2004). Vid nedsatt hörsel eller nedsatt kognitiv förmåga hos de äldre 
patienterna var det ofta den anhöriga som tog rollen som språkrör och det var viktigt att 
sjuksköterskan informerade både patient likväl som anhörig (Kihlgren et al., 2004; Nikki et 
al., 2012). En tydlig kommunikation med patienter och anhöriga upplevdes vara av stor 
betydelse för de äldre genom hela vistelsen på akutmottagningen med undersökningar, 
provtagningar och behandlingar (Kihlgren et al., 2004). Detta kunde tyckas självklart, men 
tappades lätt bort i den hektiska miljön på akutmottagningen. De äldre upplevde att de eller 
anhöriga inte vågade lämna undersökningsrummet vid utebliven information om vad som 
pågick under väntan av rädsla för att läkaren just då skulle komma (Kihlgren et al., 2004). När 
den äldre upplevde att sjuksköterskan hade mycket att göra kände patienten ett extra stort 
behov att få hjälp av sina anhöriga, även om vissa moment som avklädning och hjälp till 
toalett kunde kännas svårt. Många äldre upplevde att anhöriga särskilt behövde hjälpa till när 
personalen hade mycket att göra och de äldre fick vänta länge för att få hjälp med saker som 
de hade frågat om tidigare. De anhöriga hjälpte gärna till i vården, ombesörjde mat, dryck och 
hjälpte till toalett (Nikki et al., 2012). Patienterna fick även hjälp av sina anhöriga med att 
transporteras till undersökningar på röntgen eller till vårdavdelning beskrev Nikki et al. 
(2012) oftast i ett försök att korta ner väntan på akutmottagningen. Anhöriga spelade en stor 
roll att hålla koll på patientens tillstånd och delge statusen till sjuksköterskan. Sjuksköterskan 
tenderade att släppa på kontrollen av en äldre om en anhörig fanns vid dennes sida, särskilt 
när väntan blev lång. Patienternas upplevelse av ansvar, förståelse och kunskap från 
sjuksköterskorna beskrevs som fundamentala i omvårdnadsarbetet och det krävdes ett 
helhetstänkande kring patientens situation (Kihlgren et al., 2004). Patienterna upplevde i 
Richardson et al. (2007) studie att om många ur vårdpersonalen var inblandad i deras vård 
kunde det leda till det en försämring i omvårdnaden i form av bristande kontinuitet, 
kommunikation och förståelse. 
 
Deltagarna i studierna av Kihlgren et al. (2005) och Robinson och Mercer (2007) upplevde att 
kommun och hemsjukvård indirekt påverkade väntans längd på akutmottagningen. Dessa 
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instanser skickade in icke-akuta äldre patienter till akutmottagningen, exempelvis vid behov 
av blodtransfusion eller byte av perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG). Om det fanns 
bristande förhandsinformation från hemsjukvården om den äldre patientens 
sjukdomsbakgrund eller hur den äldre levde och klarade sig i sitt vardagliga tillstånd, bidrog 
det till en längre väntan. Det försvårade vården på akutmottagningen enligt Kihlgren et al. 
(2005) och mycket tid gick åt till att efterforska den äldre patientens vanliga status. 
Deltagarna upplevde att obehag och längre väntan skapades när de äldre patienterna slussades 
runt bland de olika specialiteterna på akutmottagningen (Kihlgren et al., 2005; Robinson & 
Mercer, 2007). Patienterna beskrev hur de upplevde ett förlängt lidande vid problem med 
hemtransport till vårdhemmen genom att de fick vänta kvar längre på akutmottagningen 
(Robinson & Mercer, 2007). 
 
De äldre patienterna i Lyons och Paterson (2007) studie upplevde att akutbesöket gick 
snabbare än vad de hade räknat med. Deltagarna i studierna av Considine et al. (2010) och 
Kihlgren et al. (2004) väntade i genomsnitt fyra timmar på akutmottagningen innan de åkte 
hem eller skrevs in på vårdavdelning, och i studien av Robinson och Mercer (2004) väntade 
de äldre i fem timmar på akutmottagningen. Patienterna i flera studier upplevde en lång 
väntan i ovisshet när det var platsbrist på sjukhusens vårdavdelningar med fördröjning av 
inläggningar (Kihlgren et al., 2004; Richardson et al., 2007; Robinson & Mercer, 2007). Det 
var den ovissa väntan som upplevdes som det största problemet för de äldre patienterna. 
Patienterna tyckte inte om att vänta men accepterade väntetiden och tänkte att det var så det 
fungerade i vården (Kihlgren et al., 2004). 
 
 
Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva den äldre patientens upplevelse av 
väntetiden på akutmottagningen. En litteraturstudie innebär att sammanställa resultat från 
tidigare forskning för att skapa en sammanfattande bild av ett ämne och med det komma fram 
till något nytt (Friberg, 2012). Denna studie baserades på 10 vetenskapliga artiklar 
publicerade mellan 2004-2014. Detta tidsspann valdes då forskning 10 år tillbaka bedömdes 
som aktuella för detta ämne och för att fånga upp intressanta och användbara artiklar. 
Forsberg och Wengström (2013) förordar att hålla sig till aktuell forskning, vilket är en styrka 
i litteraturstudien. Tillvägagångssättet var att söka vetenskapliga artiklar via databaserna 
Cinahl och PubMed som anses täcka det området väl. I sökningar i databaserna strävades det 
efter att inte få orimligt många artiklar i resultatlistan, vilket ofta var fallet om inte minst två 
olika ord eller termer kombinerades. Detta gjordes för att ringa in de artiklar som var 
intressanta för artikelstudien samt att få ett material i den storlek som skulle kunna bearbetas 
på ett noggrant och effektivt sätt.  
 
Vid genomgång av referenslistor i artiklar visade det sig att flera av de utvalda artiklarna till 
resultatet var upptagna som referenser upprepade gånger, vilket tyder på att artiklar med 
tyngd och relevans fångades upp i sökningarna och urvalet, vilket får anses som en styrka. Ett 
exklusionskriterium för artiklarna till resultatet var att välja bort dem rörande äldre patienter 
med fokus på specifika sjukdomstillstånd. Då syftet med studien var att undersöka den äldre 
patientens upplevelse av väntan på akutmottagningen, valdes de artiklar som handlade om 
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väntan för den äldre utan koppling till ett specificerat sjukdomstillstånd. Vad gällande 
patienter med specifika sjukdomstillstånd eller skador till exempel hjärtinfarkt eller 
höftfraktur, finns det ofta en särskild lokal handlingsplan på akutmottagningen för hur de 
patienterna ska handläggas. Dessa grupper av patienter med specifika sjukdomstillstånd 
prioriteras utanför den övriga gruppen av äldre patienter och drabbas inte på samma sätt av 
långa väntetider.  
 
Den vetenskapliga artikeln med kvantitativ ansats presenterade sitt resultat ur ett 
genusperspektiv. Övriga artiklar redovisade inte resultaten ur ett genusperspektiv även om 
både kvinnor och män ingick i studiegrupperna, vilket kan ses som en svaghet. I de 
resultatartiklarna varierade urvalsgrupperna av äldre över ett stort åldersspann, med lägsta 
åldersgräns från 65 till 80 år och den äldsta patient som inkluderades var 102 år. Då det är stor 
åldersdifferential kan det anses vara en svaghet. En artikel belyste anhöriga till de äldre 
patienternas upplevelser av väntan på akutmottagning. Artikeln valdes att inkluderas då den 
ansågs styrka de äldres upplevelser under väntan då anhöriga visade sig vara väldigt 
betydelsefulla för dem och ofta fungerade som språkrör. 
  
Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska vetenskapliga artiklar med etiskt godkända studier 
främst väljas. Studierna som resultatartiklarna grundades på hade alla utom en anhållit och 
fått godkännande av en etisk kommitté. Den studie gjord i USA som ej specifikt angav att 
etiskt godkännande fanns av en etisk kommitté, redovisade godkännande av styrelsen på 
sjukhuset där studien gjorts samt granskningsnämnden på det universitetet forskarna varit 
knutna till.  
 
Artiklar baserade på kvalitativa studier valdes till största del då den sortens studier svarar väl 
mot syftet. Med kvalitativa studier uppnås det enligt Friberg (2012) en bättre förståelse för 
bland annat patientens upplevelser, vilket var målet för denna artikelstudie. Två artiklar som 
innehöll både kvalitativ och kvantitativ forskning inkluderades samt en artikel med enbart 
kvantitativ forskning, då dess innehåll bedömdes som relevanta för studien. Förutom de fyra 
artiklarna från Skandinavien inkluderades artiklar från Australien, Storbritannien, Nya 
Zeeland och USA och vilket gett en bredd och ett internationellt perspektiv. Dessa länder har 
liknande samhällsstruktur, likartad syn på den äldre människan samt likartad organisation av 
sjukvård som den beskrivits i artiklarna vilket gjort att resultaten från artiklarna kan antas vara 
applicerbara på svenska förhållanden, vilket ses som en styrka. Endast artiklar skrivna på 
engelska söktes, vilket kan ses som en styrka eftersom de flesta vetenskapliga artiklar endast 
publicerar artiklar på engelska. En svaghet i arbetet kan vara ovanan att läsa vetenskapliga 
artiklar på engelska, vilket kan leda till missuppfattning av innehåll i texten. Försök till att 
minimera missförstånd har skett genom att artiklarna lästs flera gånger enskilt och därefter 
diskutera dem gemensamt för att kontrollera att texten uppfattats likartat.  
 
Mångårig erfarenhet av arbete som sjuksköterskor på en akutmottagning har uppmärksammat 
utmaningarna i omhändertagandet av äldre patienter under lång väntan. Egna erfarenheter och 
förförståelse inom det valda problemområdet ska redovisas enligt Forsberg och Wengström 
(2012). Detta kan ses som en styrka då det existerar en medvetenhet kring detta faktum och 
att försöka undvika dess påverkan av resultatet. 
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Resultatdiskussion 
 

Resultat visar på en tydlig koppling mellan väntan och den äldre patientens behov att bli sedd 
(Bridges & Nugus, 2009; Considine et al., 2010;Kihlgren et al., 2004; Kihlgren et al., 2005; 
Lyons & Paterson, 2007; Nikki et al., 2012; Olofsson et al., 2012). Behovet att bli sedd ses 
som huvudresultatet i den här litteraturstudien. Patienten behöver känna sig ihågkommen, 
bekräftad och lika viktig som andra patienterna och det är återkommande i flera av artiklarna. 
Behovet av detta ökar i takt med väntan. Forskningen belyser att patienterna behöver 
bekräftelse att de inte är bortglömda när de måste vänta länge (Kihlgren et al., 2004). De äldre 
patienterna känner sig mindre värdefulla vid lång väntan och detta skapar en passiv 
likgiltighet som kan avhjälpas genom tillsyn (Bridges & Nugus, 2009; Olofsson et al., 2012).  
Prioritering av omvårdnaden hos de äldre är viktigt eftersom omvårdnadsbehovet ökar i takt 
med väntetiden (Robinson & Mercer, 2007). Här kan ses ett sammanhang att även om de 
äldre upplever själva väntan som tröttsam och utmattande, så är det hur omhändertagandet 
och omvårdnaden upplevs under väntan som är av störst betydelse. Enligt 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet 
värna om patientens basala omvårdnadsbehov och se helheten kring människan 
(Socialstyrelsen, 2005). Om sjuksköterskan ser, bekräftar och låter de äldre vara delaktiga 
under väntan, så färgar det hela upplevelsen av att vänta positivt. Sjuksköterskan behöver 
påminna sig om hur viktig omsorgen och omvårdnaden är i mötet med patienterna och att 
själva upplevelsen av väntan för den äldre patienten är viktigare än själva väntans längd.  
 
Triageupplevelsen är positiv för de äldre patienterna enligt Olofsson et al. (2012). Kort väntan 
till bedömning och prioritering i triage uppskattas, men framför allt är det känslan i triage, att 
bli sedd, bekräftad och lyssnad på av sjuksköterskan. Det är påtagligt hur denna första 
positiva erfarenhet av akutsjukvården sedan kraftigt förändras då själva väntan inne på akuten 
uppfattas nästan på ett motsatt sätt med lång väntan i ensamhet utan tillsyn eller adekvat 
omvårdnad. De äldre väntar i ovisshet på akutmottagningen då de inte är medvetna om att de 
ofta erhåller en låg prioritet i triage med lång väntan som följd (Considine et al., 2010; 
Olofsson et al., 2012; Richardson et al., 2007). Forskningen visar på svårigheterna med att 
bedöma de äldre patienterna på grund av de atypiska symtomen och komplexa tillstånden de 
äldre söker för (Bondevik & Nygaard, 2005; Hwang, 2007; Salvi et al., 2007). I 
prioriteringssystemet RETTS beskrivs hur patientens vitalparametrar och sökorsak leder fram 
till prioritet (Widgren, 2012). Ingenstans i systemet prioriteras äldre, multisjuka patienter upp. 
Det kan diskuteras om det finns mer lämpliga prioriteringssystem som tar hänsyn till de äldres 
komplexitet eftersom de äldre är en stor, skör och växande grupp patienter som ofta söker, 
och är i behov av akutsjukvård. 
 
I en studie framkom att de äldre inte omprioriteras fortlöpande inne på akutmottagningen 
(Olofsson et al., 2012). Den första bedömningen och prioriteringen som initialt görs vid 
ankomst till triage är densamma för patienten, även efter en lång väntan inne på 
akutmottagningen. Socialstyrelsen (2005) belyser i kompetensbeskrivningen för legitimerad 
sjuksköterska att sjuksköterskan ska observera, prioritera och åtgärda förändringar i 
patientens hälsotillstånd. Det är välkänt i att de äldres allmäntillstånd lätt kan förändras och 
att de är sårbarare på grund av biologisk ålderdom litteraturen (Bondevik & Nygaard, 2005; 
Kirkevold et al., 2010). En lång väntan innebär större risk för konsekvenser för patienterna. 
De äldre patienterna har inte stora reserver eller marginaler att utstå en lång väntan på 
akutmottagningen utan en god omvårdnad, och det är sjuksköterskans skyldighet att ge 
omvårdnad samt fortsätta övervaka och prioritera patienterna fortlöpande under hela vistelsen 
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på akutmottagningen enligt RETTS-systemet (Widgren, 2012).  
 
Litteraturstudiens resultat visar att de äldre patienterna inte klagar eller visar sitt missnöje till 
personalen, inte ens under en lång väntan (Considine et al., 2010; Lyons & Paterson, 2009; 
Olofsson et al., 2012; Richardson et al., 2007). Det fanns en hög acceptans och tacksamhet 
från de äldre patienterna att bli vårdade och förtroendet var högt gentemot 
sjukvårdspersonalen. De äldre tenderar att vara mer lojala mot vårdpersonalen och att inte 
kritisera akutsjukvården jämfört med de yngre. Detta beskrivs även i litteraturen om hur de 
äldre visar på tålamod och de yngre är mer krävande och vet sina rättigheter (Nyström, 2003). 
Sjuksköterskan behöver ha insikt i den äldres ovilja att kritisera sjukvården. När inte kritik 
framförs är det inte lika med att den äldre upplever en god omvårdnad.  
 
Deltagarna i Bridges och Nugus (2009) forskning visar hur viktigt det är för de äldre 
patienterna att de får hjälp när de ber om det. De äldre är ofta i beroendeställning till 
vårdpersonalen och när löften inte infrias med enkla, basala saker som hjälp till toalett eller att 
få något att dricka, skapar det negativa känslor hos den äldre. För vårdpersonalen är det små 
arbetsinsatser, men för den äldre patienten leder dessa brutna löften till en negativ 
vårdupplevelse som präglar upplevelsen av besöket på akutmottagningen långt mer än vad 
vårdpersonalen förstår. En studie av Kihlgren et al. (2005) visar att i samband med 
provtagning och behandling är det viktigt att som sjuksköterska påminna sig om de äldres 
maktlöshet och beroendeställning.  I Svensk sjuksköterskeförenings värdegrund för 
omvårdnad (SSF, 2010) belyses hur viktigt det är att sjuksköterskan är medveten om att 
patienten är i beroendeställning till sjuksköterskan. Patienten behöver vård och därmed skapas 
en ojämnställd relation till sjuksköterskan. Sjuka patienter är beroende av sjuksköterskan för 
att få omvårdnad och hjälp, och här har sjuksköterskan ett stort ansvar. Sårbarheten hos 
patienten blir tydlig vid brutna löften och utmanas i samband med beroende och ohälsa hos 
den äldre.  
 
Återkommande fynd i forskningen är vikten av delaktighet genom att få god och kontinuerlig 
information (Considine et al., 2010; Kihlgren et al, 2004; Kihlgren et al, 2005; Lyons & 
Paterson, 2007; Nikki et al., 2012; Olofsson et al., 2012). De äldre vill ha fortlöpande 
information och vara uppdaterade kring det som händer för att hålla sig lugna och tillfreds. 
Samtidigt beskrivs hur smärta, oro, nedsatt kognitiv förmåga och hela den akuta situationen 
minskar patientens förmåga till att förstå information (Kihlgren et al., 2004). I Svensk 
sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad (SSF, 2010) lyfts patientens rätt till 
information och att särskild hänsyn ska tas vid kognitiva funktionsnedsättningar hos patienten 
för att främja självbestämmanderätten och samtycke av behandling och vård. 
  
De anhörigas betydelse för den äldre patienten upplevs som stor under vistelsen på 
akutmottagningen (Considine et al., 2010; Fealy et al., 2011; Kihlgren et al., 2004; Nikki et 
al., 2012; Richardson et al., 2007). Anhöriga fungerar ofta som språkrör till äldre patienter 
(Kihlgren et al., 2004; Nikki et al., 2012). De äldres beroendeställning till sina anhöriga 
framkommer i studien av Considine et al. (2010) och det är många gånger de anhörigas beslut 
när i tiden de äldre patienterna söker vård på akutmottagningen. Forskningen visar att när 
anhöriga eller hemsjukvård beslutar att det är dags för den äldre patienten att söka vård så är 
det oftare besök av icke-akut karaktär jämfört med när den äldre patienten själv väljer att söka 
akutsjukvård och oftare är i ett stort behov av hjälp (Nolan, 2009; Salvi et al., 2007). 
Sjuksköterskan behöver vara medveten kring vilken stor roll den anhörige har för den äldre 
patienten, och många gånger i vilken beroendeställning den äldre patienten är till sina 
anhöriga. Socialstyrelsen (2005) skriver i kompetensbeskrivning för legitimerade 
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sjuksköterskor om vikten av att sjuksköterskan integrerar och låter anhöriga vara delaktiga i 
vården av de äldre. Anhöriga har också ett behov av att bli sedda och bekräftade och när det 
sker, kan vården kring den äldre patienten gynnas. Det är viktigt för sjukvårdspersonalen att 
förstå och komma ihåg detta, samtidigt som man måste komma ihåg den enskilda individens 
integritet och beslutsrätt vad gäller sin kropp, behandling och vård. Sjuksköterskan behöver i 
omvårdnadsmötet med patient och anhöriga vara medveten om, och uppmärksamma, 
utsattheten som följer när sjukvård behövs enligt Svensk sjuksköterskeförenings värdegrund i 
omvårdnad (SSF, 2010). 
 
Deltagarna i studien av Kihlgren et al. (2004) uppskattar när sjuksköterskan visar omsorg 
kring dem och små gester av vänlighet under väntan betyder mycket. Omtänksamhet och 
bekräftelse minskar lidande enligt deltagarna, samtidigt som tillit till vården och 
sjuksköterskan skapas. I svensk sjuksköterskeförenings värdegrund i omvårdnad (SSF, 2010) 
beskrivs hur viktigt det är att lindra lidandet och att det krävs bekräftelse från sjuksköterskan 
till patienten för att det ska kunna ske. Tilliten till sjuksköterskan skapas i omvårdnadsmötet 
när patienten upplever trygghet och pålitlighet hos sjuksköterskan. 
 
Patienterna upplever att deras integritet och sekretess bevaras på akutmottagningen under 
väntetiden i studien av Richardson et al. (2007). Samtidigt som det i Kihlgrens et al. (2004) 
studie framhålls att de äldre patienterna upplever brist på sekretess och avskildhet på 
akutmottagningen. Den äldre patienten upplever det som besvärande att vistas i enskilt rum 
med en rädsla av att vara bortglömd när väntan blir lång enligt Kihlgren et al. (2004). 
Samtidigt är de äldre patienterna som placeras i korridoren inte heller nöjda då de känner av 
stressen runtomkring med många externa händelser. Även Considine et al. (2010) visade i sin 
studie det motsatta förhållandet med missnöjda patienter som i vissa fall klagar på brister i 
avskildhet och integritet samtidigt som andra patienter klagar på hur de känner sig ensamma 
och övergivna i undersökningsrummet under många timmar. Sjuksköterskan behöver vara 
lyhörd inför patientens önskan och visa hänsyn till patientens autonomi och integritet i 
enlighet med Svensk sjuksköterskeförenings värdegrund i omvårdnad (SSF, 2010). 
Akutmottagningen i nuvarande form passar inte alltid de äldre sjuka patienterna, och 
akutmottagningens miljö är sämre utformad för att tillgodose de äldres behov.  
 
Genomsnittstiden på akutmottagningen för den äldre patienten är 4 timmar i några av 
studierna (Considine et al., 2010; Kihlgren et al., 2004). I den granskade artikeln av Robinson 
och Mercer (2004) är det mer än 5 timmar i genomsnitt vistelsetid på akutmottagningen. 
Orsakerna till att väntetidernas längd varierar är många. I litteraturen skrivs det om hur den 
äldre patienten, ofta multisjuk med diffusa symtom, behöver mer omfattande undersökningar 
och att de inte är lika lätta att sätta diagnos på (Bondevik & Nygaard, 2005; Levi, 2009) med 
konsekvenser på väntetiden. Den granskade studien av Robinson och Mercer (2004) visar hur 
väntetidens längd påverkas av problem med hemtransporter som kan resultera i 
övernattningsbehov på akutmottagningen. Fyra-timmarsregeln är en målsättning vid många av 
västvärldens akutmottagningar (Munir, 2008) och forskning visar att det är de äldre 
patienterna som blir förlorarna i detta system då deras vistelselängd på akutmottagningen i 
högre grad påverkas av externa problem som hemtransportfördröjning eller brist på 
vårdplatser på vårdavdelningarna med timmar av väntan på sängplats på akutmottagningen 
som följd. 
 
De äldre patienterna upplever att omvårdnaden kring dem är lika viktig som den medicinsk-
tekniska vården (Lyons & Paterson, 2007). Sjuksköterskan på akutmottagningen upplevs i 
första hand som medicinsk-tekniskt inriktad och omvårdnadsinsatserna kommer i andra hand 
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(Kihlgren et al., 2004; Kihlgren et al., 2005; Lyons & Paterson, 2007; Olofsson et al., 2012;  
Robinson & Mercer, 2007). En hög arbetsbelastning på akutmottagningen (Levi, 2009) 
resulterar ofta i att omvårdnaden får stå tillbaka till förmån för det medicinsk-tekniska 
omhändertagandet. Omvårdnadsteoretikerna Benner och Wrubels understryker detta 
(Kirkevold, 2000), att det är med omsorgen i omvårdnadsarbetet som det inre i omvårdnaden 
skapas, och patientens sjukdomsförlopp påverkas av detta. Sjuksköterskor på 
akutmottagningen behöver påminna sig om att utan en god omvårdnad på akutmottagningen, 
så upplever inte den äldre patienten att de har fått god vård, även om den medicinsk-tekniska 
vården är uppfylld.  
 
I arbetet som sjuksköterskor på en akutmottagning sker dagliga möten med många äldre 
patienter i behov av sjukvård. Patienter som kommer till akutmottagningen har en olycka eller 
ett sjukdomstillbud som på ett abrupt sätt tvingat dem att söka sjukvård. I den akuta och 
medicintekniska miljön utmanas sjuksköterskan att uppmärksamma varje patient och påminna 
sig om den maktstruktur som förekommer på en akutmottagning. Det finns en obalans i att 
som patient vara i beroendeställning till sjuksköterskan som bedömer och prioriterar deras 
hälsotillstånd. Sjuksköterskan måste vara medveten om den sårbarhet som följer med 
patienterna när de har ha drabbats av sjukdom eller olycka och vilka konsekvenser det kan 
innebära i framtiden för patienten. Det finns en stark vilja hos sjuksköterskor att få ge omsorg 
och omvårdnad till patienten. En tanke är att hos många sjuksköterskor skapas en inre konflikt 
med den omvårdnaden man vill ge, i förhållande till den omvårdnaden som hinns med. Det är 
en stor utmaning för hela hälso- och sjukvården att skapa möjligheter för sjuksköterskan att 
hinna med de äldre patienterna så att omvårdnaden kan lyftas, lidandet minskas och väntan på 
akutmottagningen blir rimlig för dem som söker vård. 
 
 
Konklusion 
 

Litteraturstudien visar att de äldre upplever brister i omvårdnaden under väntan på 
akutmottagningen som spelar en stor roll för dem i hälso- och sjukvården. Det är av stor 
betydelse för de äldre patienterna att uppleva sig sedda av sjuksköterskan genom att få 
uppmärksamhet under väntetiden. Patienterna behöver bli bekräftade i sitt lidande under 
väntan och det är viktigt att de känner omsorg, trygghet och medkänsla från sjuksköterskan 
under väntetiden. Delaktighet i vården, att få information och anhörigas stöd upplevs som 
betydelsefulla. De äldre patienterna behöver bli sedda i sitt sammanhang med hänsyn tagen 
till hela deras situation. Hindrande faktorer för de äldre under väntan är brist på omvårdnad. 
De äldre patienterna var i beroendeställning till sjuksköterskan och när smärtlindring och 
nutrition inte gavs för att tillgodose basala omvårdnadsbehov var de äldre särskilt utsatta. Den 
fysiska miljön på akutmottagningen med hårda britsar och brist på avskildhet eller vid 
isolering på ett rum upplevdes svårt att hantera för många äldre, och detta inverkade negativt 
på upplevelsen av väntan under väntetiden. Att vara äldre och att befinna sig på en 
akutmottagning under lång oviss väntan var hindrande faktorer för fortsatt tillfrisknande.  
 
 
Implikation 
 

Antalet äldre människor i behov av akutsjukvård kommer öka under de kommande åren och 
sjuksköterskan möter i allt större utsträckning denna patientgrupp på akutmottagningen. Det 
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är angeläget att sjuksköterskan på ett optimalt sätt kan erbjuda en god omvårdnad och det 
krävs ökade kunskaper om äldre patienter i akuta situationer och vilka effekter väntan får för 
dem. För att skapa en god vård och omvårdnad är det viktigt att forskning om äldres situation 
på akutmottagning lyfts fram i sjuksköterskeprogrammet. Ökad kunskap behövs även när det 
gäller mötet mellan sjuksköterskan och äldre patienter under väntetiden och upplevelsen av 
väntan bör vara central. I framtiden behöver forskningen fokusera på mötet med den äldre 
patienten i vården ur ett väntanperspektiv. Frågorna behöver lyftas och förtjänar att prioriteras 
för att kunna säkerställa omvårdnaden och minska lidandet hos de äldre i väntan på vård vid 
akutmottagningen. 
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Bilaga A 
 

 
Tabell 1 Sökordsöversikt 
 
Sökord Cinahl 

Fritext 
PubMed 
MeSH-termer 

Åldersfaktorer  Age factors 
Äldre patienter Aged patients  
Akutsjukvård för äldre Emergency care in old age  
Akutmottagning Emergency department Emergency service hospital 
Geriatrisk omvårdnad Gerontologic nursing  
Omvårdnad Nursing  
Hög ålder Old age  
Patienters upplevelser Patient experiences  
Patienttillfredsställelse  Patient satisfaction 
Väntan Wait*  
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      Bilaga B 
 
Tabell 2 Sökhistorik 
 
Datum Databas Sökord/Boolska 

operatörer/Limits 
Antal 
träffar 

Lästa 
abstracts 

Urval 
1 

Urval 
2 

140219 Cinahl  Aged patients AND wait* 
 
Limits: Peer reviewed , english, 
publikationsår: 2004-2014 

52 10 2 1 

140221 Cinahl Emergency care in old age AND 
Gerontologic nursing 
 
Limits: Peer reviewed , english, 
publikationsår: 2004-2014 

9 4 2 1 

140222 PubMed Emergency service hospital AND 
patient satisfaction AND age 
factors 
 
Limits: Publikationstid:10 år, 
english, åldersgräns: 65 + years 

42 6 1 1 

140313 Cinahl 
 
 

Emergency department AND 
nursing AND old age 
 
Limits: Peer reviewed , english, 
publikationsår: 2004-2014 

96 15 4 4 

140328 Cinahl Emergency department AND 
patient experiences 
 
Limits: Peer reviewed , english, 
publikationsår: 2004-2014 

15 5 3 2  
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        Bilaga C1 
 
Artikelöversikt, tabell 3  
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2009 
England 
Cinahl 

Bridges, J., & 
Nugus, P. 

Dignity and 
significance in 
urgent care: older 
people’s 
experiences 

Beskriva hur den 
äldre patienten 
upplever sin 
situation på 
akutmottagningen 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
69 patienter 75 år 
eller äldre samt 27 
anhöriga. Personerna 
valdes ut från 31 
olika 
akutmottagningar i 
landet. 
Bortfall: saknas 

De äldre tvekar inför att 
söka sig till 
akutmottagningen för sina 
besvär. När väntetiden blir 
lång upplever de att de har 
mindre värde än andra 
medpatienter. De litar på 
personalen på 
akutmottagningen, känner 
sig lättade då de befinner 
sig där och är tacksamma 
för den medicinska vården 
de får. De känner att de 
inte har möjlighet att 
påverka sin situation på 
akutmottagningen och 
intar en passiv roll 

Grad I 
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        Bilaga C2 
 
Artikelöversikt, tabell 3  
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2010 
Australien 
Cinahl 

Considine, J., 
Smith, R., 
Hill K., 
Weiland, T., 
Gannon, J., 
Behm, C., 
Wellington,  
P., & 
McCarthy, S. 

Older peoples 
experiences of 
accessing 
emergency  
care 

Beskriva äldre 
patienters 
upplevelse av 
tillgängligheten 
på de 3 
akutmottagningar
na där studien 
ägde rum  

Kvalitativ  
Semistrukturerade 
intervjuer. 
30 patienter (10 per 
sjukhus) i åldern 65 år 
och uppåt.  
Bortfall: 3 

De äldre vill känna sig 
säkra på att de har allvarlig 
åkomma innan de 
bestämmer sig för att söka 
sig till akutmottagningen. 
En lång väntetid upplevs 
som frustrerande.  
Akutmottagningarna bör 
se över sina system och 
anpassa dem för att kunna 
möta de speciella behov 
som äldre personer har. 

Grad I 

2011 
Irland 
Cinahl 
 

Fealy, G. M 
Treacy, M., 
Drennan, J., 
Naughton, C., 
Butler, M., & 
Lyons, I. 

A profile of 
older 
emergency 
department 
attendees: 
findings from 
an Irish study 

Att undersöka den 
äldre patientens 
hälsoprofil samt 
ta reda på vad 
som föranleder 
akutbesöket 

Kvantitativ 
Intervjuer.  
307 äldre patienter över 
65 år. 
Bortfall ej redovisat 

Många av de äldre  
som sökte vård hade 
kroniska sjukdomar. 
Hälften av patienterna  
Sökte för medicinska  
besvär 
 

Grad I 
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        Bilaga C3 
 
Artikelöversikt, tabell 3  
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2004 
Sverige 
Cinahl 

Kihgren, A. L., 
Nilsson, M., 
Skovdahl, K., 
Palmblad, B., & 
Wimo, A. 

Older patients 
awaiting 
emergency 
department 
treatment 

Beskriva äldre 
patienters och 
anhörigas 
upplevelser av 
akutbesöket och 
händelserna under 
väntetiden. 

Kvalitativ. 
Fält-observationer 
och intervjuer 
med öppna frågor.  
Studien gjord i två 
delar: 
En pilotstudie 
med 4 patienter.  
Huvudstudie: 
inkluderade 20 
patienter i åldern 
75 år eller äldre. 
Bortfall: ingen 

Det är påfrestande 
för en äldre 
person med lång 
väntetid på en 
akut-mottagning 
med störande 
miljö, oviss 
väntan, obekväm 
väntan och 
bristande 
information från 
personalen. 
Behovet av att bli 
sedd och att någon 
lyssnar på dem är 
stort 

Grad I 
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        Bilaga C4 
 
Artikelöversikt, tabell 3  
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
Sverige 
Cinahl 

Kihlgren, A. L., 
Nilsson, M., & 
Sörlie, V. 

Caring for older 
patients at an 
emergency 
department – 
emergency 
nurses’ reasoning 

Att använda 
akutsjuksköterskors 
erfarenheter för att 
belysa vad god 
omvårdnad är för 
patienter som är 75 
år och äldre. 

Kvalitativ 
Intervjuer. Öppna 
frågor.  
10 sjuksköterskor 
med 10-17 års 
erfarenhet av 
arbete på 
akutmottagning.  
Bortfall: ingen 
 

Viktigt att 
sjuksköterskan är 
kunnig, förstående för 
den äldre patientens 
situation, och ta 
ansvar för att kunna 
ge god omvårdnad till 
de äldre patienterna 

Grad I 

2009 
Skottland 
PubMed 

Lyons, I., & 
Paterson, R: 

Experiences of 
older people in 
emergency care 
settings 

Att undersöka vad 
de äldre patienterna 
tycker är viktigt i 
omhändertagandet 
då de söker på 
akuten och ta reda 
på om dessa 
önskemål blir 
uppfyllda. 

Kvalitativ 
Intervjuer, öppna 
frågor.  
20 deltagare, 
ålder: mellan 66 
och 94 år.  
Bortfall ingen 

De äldre patienterna 
vill ha information, 
förklaring och hjälp 
för sina 
hälsorelaterade  
besvär samt empati, 
uppmuntran och 
förståelse. 

Grad II 

 
  



!!

        Bilaga C5 
 
Artikelöversikt, tabell 3  
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2012 
Finland 
Cinahl 

Nikki, L., & 
Lepistö, S. 

Experiences of 
family members of 
elderly patients in 
the emergency 
department: A 
quality study 

Beskriva den 
anhöriges 
upplevelser på en 
medicin-
akutmottagning, till 
en patient 65 år 
eller däröver och 
som inte var 
kritiskt sjuk 

Kvalitativ.  
Intervjuer med 
öppna frågor. 
9 deltagare, 
anhöriga till 
patienter äldre än 
65 år. 
Bortfall: ingen 

Anhöriga upplevde sig 
antingen som nöjd, 
missnöjd eller osynlig 
deltagare på akuten. De 
önskade vara delaktiga i 
vården kring den äldre 
men upplevde att de bara 
fick möjlighet till det om 
de själva visade det 
aktivt inför personalen. 

Grad I 

2012 
Sverige 
Cinahl 

Olofsson, P., 
Carlström, 
E.D., & Bäck-
Pettersson, S. 

During and beyond 
the triage 
encounter: 
Chronically ill 
elderly patients’ 
experiences 
throughout theri 
emergency 
department 
attendances 

Att undersöka och 
beskriva 
upplevelserna äldre 
kroniskt sjuka 
patienter har av 
triage och den 
efterföljande 
väntetiden på 
akutmottagningen. 

Kvalitativ 
Intervju med 
öppna frågor.  
14 stycken 
patienter mellan 
71-90 år 
intervjuades.  
Bortfall: ingen 

Mötet med personalen 
vid triageringen gjorde 
patienten trygg och fick 
positiva förväntningar på 
akutbesöket Under de 
påföljande långa 
väntetiderna kände 
patienten sig bortglömd, 
vilket gav 
motsägelsefulla 
upplevelser. 

Grad I 
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        Bilaga C6 
 
Artikelöversikt, tabell 3  
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
New Zeeland 
Cinahl 

Richardson, S., 
Casey M., & 
Hider, P.  
 

Following the 
patient 
journey: Older 
persons’ 
experiences of 
emergency 
department 
and discharge 

Att undersöka hur 
den äldre 
patienten 
upplever tiden på 
akutmottagningen 
i väntan på att bli 
inlagd. 

Kvalitatv och en kompletterande 
kvantitativ del. 
Kvalitativ: semistrukturerade 
intervjuer med patienterna.  
Kvantitativ del: 
omvårdnadspersonal fyllde i 
formulär gällande patientens 
väntan samt då rådande 
omständigheter på 
akutmottagningen.  
82 patienter i åldern 80 – 102 år. 
Bortfall: redovisas ej 

Patienterna 
tvekade inför att 
klaga på rådande 
rutiner och 
upplevde de 
hade 
övervägande 
positiva 
upplevelser av 
tiden på 
sjukhuset. 

Grad I 
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        Bilaga C7 
 
Artikelöversikt, tabell 3  
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
USA 
Cinahl 

Robinson, S., 
& Mercer, S. 

Older adult care 
in the emergency  
department, 
identifying 
strategies 
that foster best 
practice 

Utarbeta en 
profil av äldre 
patienter som 
kommer till 
akuten 
Undersöka hur 
länge äldre 
patienter vistas 
på akuten 
Undersöka 
sjuksköterskans 
kunskap och 
omvårdnad av 
äldre patienter. 

Kvantitativ och 
kvalitativ. Deskriptiv 
studie med två 
komponenter. 
Genomgång av 206 
journaler för patienter 75 
år eller äldre som varit 
på akutmottagningen 
under 2004. Var 7:e 
patient valdes ut under 4 
månader spridda över 
året. 
 
Enkät till 
sjuksköterskorna på 
akuten. Frågor med 
svarsalternativ på en 5-
gradig skala, enkäten 
kompletterades med 2 
öppna frågor. Antal 
deltagare: 50. 
Bortfall: 32 

Hälften av de äldre 
patienterna som kom 
till akutmottagningen 
lades in på 
vårdavdelning. 
De äldre patienterna 
vistades i genomsnitt 
1 h längre än 
genomsnitt för alla 
patienter på den 
akutmottagningen.  
Akutsjuksköterskan 
borde komplettera sin 
kunskap med 
geriatrik för att kunna 
ge god vård till äldre 
patienter. 

Grad II 
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