
ATT KÄNNA SIG SEDD OAVSETT VAD   
Äldre multisjuka människors erfarenheter av att söka vård på en 
akutmottagning  

ALVA NILSSON 
RONJA LEJERDAL 
 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Examensarbete i vårdvetenskap 
Grundnivå 
15 högskolepoäng 
Sjuksköterskeprogrammet 
VAE027 

Handledare: Agneta Breitholtz  
Katarina Bredenhof 
Heijkenskjöld 

 
Examinator: Inger K Holmström  
 
Datum: 2017-11-08  

 



   

SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Medellivslängden ökar och fler människor blir drabbade av åldersrelaterade 
sjukdomar. Det innebär att fler människor kan drabbas av multisjuklighet, vilket innebär att 
en människa har fler sjukdomar samtidigt. På akutmottagningar är det ett högt flöde av 
patienter. Sjuksköterskors arbetsförhållanden är stressiga och de får mindre tid till 
omvårdnaden av patienter på akutmottagningar.  

Syfte: Beskriva äldre människor med multisjuklighet erfarenhet av att söka vård på en 
akutmottagning.   

Metod: En systematisk litteraturstudie med en deskriptiv syntes och en kvalitativ ansats 
utifrån Evans (2002).  

Resultat: Resultatet utgick från två olika teman och två subteman i varje tema. Ett tema 
som identifierats var “lämnad åt sitt öde” med två tillhörande subteman “att känna sig 
bortglömd” och att “att känna sig osäker”. Ett annat tema var ”överlämna sig i 
vårdpersonalens händer” med två tillhörande subteman “att känna sig trygg” och “att känna 
sig sedd”.  

Slutsats: Äldre människor med multisjuklighet är en sårbar patientgrupp och har ett begär 
av närvaro och trygghet. När vårdpersonal visar säkerhet i yrkesprofessionen känner äldre 
människor med multisjuklighet sig sedda. Självmedvetenheten stärks hos de som söker vård 
på akutmottagningar när vårdpersonal är professionell.  
 
Nyckelord: Akutmottagning, kvalitativ studie, multisjuklighet, patienters upplevelser och 
äldre patienter. 

  



   

ABSTRACT 

Background: People are living longer and more people suffer from age-related illnesses. 
Multiple illness is when a person have more than one disease. It is a high flow of patients on 
the emergency departments. The nurses work conditions are stressful and this causes less 
time for the nurses to take care of patients. 
 
Purpose: Describe older people with multiple illnessess experience of seeking care in 
emergency departments. 
 
Method: A systematic literature study with descriptive synthesis with a qualitative approach 
based on Evans (2002). 
 
Results: The results is based on two different main themes. One main theme was “left to 
ones own destiny” with two related subthemes “feel forgotten” and “feel uncertain”. Another 
identified main theme was “give over the responsibility to staff” with two related subthemes 
“feel safe” and “feel seen”.   
 
Conclusion: Older people with multiple illness are a vulnerable group of patients and they 
have a desire for contact of staff and to feel safe. When staff are safe in their profession, the 
older people with multiple illness feel seen from the staff. Then the older people also feel that 
their self-consciousness is strengthened. 
 
Keywords: Elderly patients, emergency department, multiple illness, patient experiences 
and qualitative study.  
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1 INLEDNING  

Under tidigare utförd verksamhetsförlagd utbildning har författarna till examensarbetet 
uppfattat att de flesta äldre människor med multisjuklighet hade ett större omvårdnadsbehov 
än andra patientgrupper. De kunde exempelvis vara i behov av stöttning i personlig hygien 
och förflyttning. Symtombilden var komplex och sjuksköterskorna berättade om svårigheter i 
att se samband mellan symtom, sjukdom och behov. Detta gjorde att sjuksköterskorna kände 
att det var svårt att ge god vård till dem. Som sjuksköterskestudent gavs det mer tid för att 
samtal med patienter än för de ordinarie sjuksköterskorna. Samtalet ansåg författarna till 
examensarbetet var värdefullt på grund av att det gavs en större kunskap och förutsättning 
till att kunna se deras individuella omvårdnadsbehov. En ökad kunskap om hur äldre 
människor med multisjuklighet upplever vården på akutmottagningar kan därmed bidra till 
en bättre vård. Av denna anledning valdes detta intresseområde som är hämtat från 
akutvårdsverksamheten. Senare i arbetslivet är författarna till examensarbetet intresserade 
av att arbeta inom akutvårdsverksamheten, även av denna anledning är det betydelsefullt att 
undersöka detta intresseområde. Som blivande sjuksköterskor vill författarna till 
examensarbetet ge en individuellt anpassad vård och främja patienters hälsa utifrån ett 
helhetsperspektiv på människan.  

2 BAKGRUND  

Inledningsvis presenteras centrala begrepp och därefter olika styrdokument och lagar. Sedan 
beskrivs tidigare vårdvetenskaplig forskning om arbetsförhållanden för sjuksköterskor och 
att de upplever svårigheter med att ge god omvårdnad. Därefter presenteras Katie Erikssons 
vårdvetenskapliga teorier om människan, vårdande relation och vårdlidande. Till sist 
sammanställs bakgrunden, ämnet problematiseras och problemformuleringen skildras. 

2.1 Centrala begrepp  
Nedan följer en beskrivning av centrala begrepp för examensarbetet. Dessa är 
akutmottagning, triage, den äldre människan och multisjuklighet.  

2.1.1 Akutmottagning  

Akutmottagningen är en öppenvårdsavdelning och tillhör akutvårdsverksamheten. Till 
akutmottagningar kommer patienter som är i behov av en snabb bedömning av behandling 
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och vård inom några timmar, max ett dygn (Socialstyrelsen, 2014). De som söker vård på 
akutmottagningar kommer alternativt in med ambulans, söker vård på eget initiativ eller har 
blivit hänvisade från en annan mottagning. Vårdpersonalen som arbetar på 
akutmottagningar är undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Det som kännetecknar 
akutmottagningar är det höga flödet av patienter och långa väntetider. Hur högt flödet är av 
patienter på akutmottagningar är beroende av årstider, veckodagar och tiden på dygnet. Det 
höga patientflödet är svårt att förutsäga och det är därför viktigt att vårdpersonalen alltid är 
förberedd på att vårda under olika omständigheter (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). 

2.1.2 Triage  

Ordet “triage” definieras enligt Socialstyrelsen som medicinsk angelägenhetsgrad. Triagering 
utförs oftast av sjuksköterskor men även läkare kan delta (Socialstyrelsen, 2015). 
Verksamhetschefer på akutmottagningar bestämmer vilken yrkesbefattning som får triagera 
patienter (Socialstyrelsen, 2004). Vid ankomst till akutmottagningar får patienter vänta på 
att bli triagerade. I triageringen bedöms patienters medicinska behov och hur kritiskt deras 
tillstånd är. Bedömningen görs utifrån patienters symtom, vitalparametrar och 
sjukdomshistoria. De patienter som bedöms ha en hög medicinskt angelägenhetsgrad går 
före i kön och de patienter som bedöms ha en låg medicinskt angelägenhetsgrad får vänta på 
sin tur (Socialstyrelsen, 2015).   

2.1.3 Den äldre människan  

Antalet människor över 60 år ökar hela tiden. Detta beror att det finns avancerade 
medicinska behandlingar som gör att dödligheten minskar och att människor lever längre. 
Människor äldre än 60 år definieras som äldre människor (World health organization 
[WHO], 2015). I dagens samhälle är 20% av Sveriges befolkning över 65 år och år 2060 
kommer istället 25% av befolkningen vara över 65 år och äldre (Statistiska centralbyrån 
[SCB], 2015). I Sverige anses en äldre människa vara 65 år och äldre samt betraktas som en 
yngre-äldre mellan 65 och 75 års ålder. Äldre människor kan också delas in som äldre-äldre 
vilket också har olika gränser. Människor över 80 år samt 85 år benämns som äldre-äldre. 
Hälso- och sjukvården blir starkt påverkad på grund av att majoriteten äldre människor av 
Sveriges befolkning är omfattande och medellivslängden ökar. Det biologiska åldrandet 
börjar vid ungefär 30 års ålder. I kroppens celler finns genetiska koder med instruktioner 
som i sin tur påverkar kroppsfunktionernas åldrande vilket till exempel yttrar sig i mindre 
elastiska artärer, skörare skelett och muskelmassan minskar. En annan teori om hur kroppen 
åldras är att olika yttre faktorer i miljön bidrar till ett åldrande. Äldre människor går igenom 
olika hälsoförändringar och lever ofta med flera olika åldersrelaterade sjukdomar som 
innebär en större påfrestning än att endast lida av en sjukdomsrelaterad åkomma (Nygren & 
Lundman, 2014). I examensarbetet har WHO:s (2015) definition av den äldre människan 
använts.  
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2.1.4  Multisjuklighet  

Om definitionen multisjuklighet finns det inte någon enighet och konsensus för vad 
begreppet innebär. Den nuvarande definitionen är också inriktad på multisjuklighet i 
samklang med äldre. Detta beror på att det oftast är äldre människor som drabbas av 
multisjuklighet, men även yngre människor kan drabbas av det. Multisjuklighet beskrivs som 
att vara behandlad och/eller diagnostiserad för två sjukdomar eller fler samtidigt. Begreppet 
multisjuklighet har också synonymer som till exempel; “komplext sjuka” och “den mest sjuka 
äldre”.  Det är viktigt att de människor med multisjuklighet erbjuds kvalificerad vård för att 
kunna bevara ett värdigt liv. De har ett stort behov av individuellt anpassad vård. Detta för 
att dem ofta är i behov av omfattande omvårdnad, där det är viktigt att vårdpersonalen ser 
den multisjuka människan utifrån en helhetssyn. Det krävs att vårdpersonal är lyhörda och 
har en hög yrkeskompetens för att kunna erbjuda människor med multisjuklighet en 
kvalificerad vård. Symtomen hos människor med multisjuklighet är inte alltid tydliga och 
ofta komplexa, där flera olika sjukdomssymtom spelar in i symtombilden. Hos människor 
med multisjuklighet kan tillståndet snabbt ändras och bli kritiskt. Det finns en risk att dem 
drabbas av komplikationer som trycksår, fallskador och undernäring (Ernsth Bravell, 2014). I 
målgruppen äldre människor kan de mest sjuka äldre urskiljas. Dessa är äldre människor 
som är i behov av “omfattande sjukvård”. Äldre människor med multisjuklighet tillhör denna 
grupp (Socialstyrelsen, 2011). I examensarbetet har Ernsth Bravells (2014) definition av 
multisjuk används.   

2.2 Styrdokument och lagar 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) uttrycks det att vården ska prioritera den 
människa som är i mest behov av vård. Människor ska få vård som uppfyller kraven för en 
god vård. Vården ska vara bedriven av respekt för den individuella värdigheten, integriteten 
och självbestämmandet. Den ska även vara utformad så människor är i säkerhet och trygghet 
genom att det finns resurser, utrustning och lokaler som behövs för att bedriva en säker vård. 
Att bedriva vård på samma villkor är syftet med sjukvården. Detta innebär att vården bedrivs 
med respekt för människors värdighet och människors lika värde. I ICN:s etiska kod för 
sjuksköterskor översatt av Svensk sjuksköterskeförening [SFF] (2014) framgår det i ett av 
kodens fyra områden att sjuksköterskan ska verka för sårbara befolkningsgruppers behov och 
tillgodose människors hälsa. I tilldelning och tillgång till vård ska sjuksköterskan arbeta för 
rättvisa och jämlikhet. I Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) står det att i vården ska 
människor bli bemötta med respekt och omtänksamhet, de ska i den mån det går vara med 
och utforma vården. Vårdpersonal har ett eget ansvar i att utföra och fullfölja 
arbetsuppgifterna. En skyldighet vårdpersonal har är att anmäla till vårdgivaren när det 
funnit risk för att en situation bidragit till vårdskada eller situationer som har härlett till 
vårdskada. Detta stärker patientsäkerheten.  
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2.3 Tidigare vårdvetenskaplig forskning  
I nedanstående stycken beskrivs det hur sjuksköterskor upplever arbetsförhållanden på 
akutmottagningar och att de upplever svårigheter med att ge god omvårdnad. 

2.3.1 Arbetsförhållanden för sjuksköterskor  

Tidigare forskning av Boltz, Parke, Shuluk, Capezuti och Galvin (2013) skriver att 
sjuksköterskor i denna studie upplever brister i miljön som hindrar dem att känna säkerhet 
på akutmottagningar. Säkerhetsbristerna kan bland annat handla om att de inte kan se äldre 
patienter som ligger i sina sängar, den hektiska miljön och att det finns för några platser i 
varken väntrum eller behandlingsrum. I studier gjorda av Healy och Tyrrell (2011) och  
Yuwanich, Sandmark och Akhavan (2016) framgår det att det finns olika faktorer som bidrar 
till att sjuksköterskor upplever arbetsmiljön som stressig på akutmottagningar. Dessa 
faktorer är vårdtyngd, hög arbetsbelastning, överbeläggningar, traumatiska händelser, våld 
på arbetsplatsen, relation med patient- och anhöriga, möjligheterna att utvecklas i sin 
profession, kontakten med kollegor, avsaknad av teamkänsla och låg inkomst. Sjuksköterskor 
upplever även stress i vårdandet, att vårda kritiskt svårt sjuka patienter är påfrestande. Yngre 
nyexaminerade sjuksköterskor är mer mottagliga för de olika stressfaktorerna, än 
sjuksköterskor med mer arbetserfarenhet.   

I tidigare forskning utförd av Kirk, Sivertsen, Petersen, Nilsen och Petersen (2016) och 
Taylor, Rush och Robinson (2015) framkommer det att en stor del av arbetstiden hos 
sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar går till hantering av in- och utflödet av 
patienter på akutmottagningar. Detta påverkar deras förutsättningar till att kunna förebygga 
medicinsk försämring hos äldre patienter med multisjuklighet som söker vård. Hos äldre 
patienter som söker vård på akutmottagningar, återinläggs många äldre efter sin utskrivning. 
Sjuksköterskor menar att när de återinläggs på akutmottagningar påverkas inte enbart den 
enskilde människan, utan det blir även en påfrestning för samhällets resurser. En studie 
gjord av Boltz m.fl., (2013) skriver att sjuksköterskor i denna studie vill att det ska finnas 
tydliga utformade riktlinjer för hur äldre patienter ska tas emot på akutmottagningar. Detta 
på grund av att sjuksköterskors arbete på akutmottagningar måste ske effektivt på grund av 
det höga patientflödet. Sjuksköterskor berättar att väntetiderna är långa på grund av det höga 
antalet patienter som vårdas på akutmottagningar. Mycket tid går till att dokumentera efter 
undersökningar och innan de äldres hemgång. Taylor m.fl., (2015) har i sin tidigare forskning 
även kommit fram till att sjuksköterskor menar att de tar hand om två olika grupper av 
patienter på akutmottagningar, detta på grund av det höga patientflödet och brist på 
sjukhussängar. Första gruppen är de som väntar på att få en säng och den andra gruppen är 
de som väntar på att få slussas vidare till en annan avdelning. Trots ett högt patientflöde 
finns viljan hos sjuksköterskor att bli medvetna om patienters behov och tillgodose dem. När 
sjuksköterskor skapat en relation till patienter upplever dem att det är lättare att tillgodose 
deras individuella behov. Sjuksköterskor upplever det problematiskt att samtidigt som de ska 
ha koll på prioritering av nyanlända patienter till akutmottagningen, hjälpa de äldre att få i 
sig vatten och borsta deras tänder. Tidigare forskning gjord av Gallagher, Fry, Chenoweth, 
Gallagher, Stein- Parbury (2014) visar att när sjuksköterskor har ansvar för många patienter 



 

 5 

finner de det värdefullt att ta hjälp av anhöriga. När anhöriga finns som sällskap hos sin 
släkting, upplever sjuksköterskor att de får mer tid till att ta hand om de övriga patienter som 
sökt vård på akutmottagningen. 

Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar uttrycker att det finns ett stort behov av 
kunskap hos dem om vårdandet av äldre patienter med multisjuklighet (Baumbusch & Shaw, 
2011). Minskade resurser och personalbrist gör att sjuksköterskor upplever att de inte kan ge 
vård där patienters vilja respekteras (Barba, Hu & Efird, 2012). Sjuksköterskor upplever att 
den stressiga arbetsmiljön på akutmottagningar minskar när det finns ett fungerande 
teamarbete. Teamarbetet gör att sjuksköterskor känner att det är lättare att hitta 
problemlösningar och att de känner sig mindre ensamma. Sjuksköterskors stress i arbetet 
minskar för att det är svårare att göra misstag när de samarbetar med kollegorna. När det är 
ett fungerande teamarbete förs en kontinuerlig diskussion om vilka arbetsuppgifter som 
fullföljts och slutförts och vilka som är kvar. Det kan ibland bli ett sämre fungerande 
samarbete i teamarbetet när arbetsmiljön är stressig och när sjuksköterskor arbetar under 
tidspress. Det skapas dåliga attityder i teamarbetet på grund av att det inte finns tid för 
sjuksköterskor att kommunicera med varandra. Nyexaminerade sjuksköterskor tar upp tid på 
grund av att de inte har lika mycket arbetserfarenheter, vilket även bidrar till ett sämre 
fungerande samarbete (Grover, Porter & Morphet, 2017). Sjuksköterskor känner sig 
missförstådda av patienter, anhöriga och arbetsgivare. De känner att det inte finns förståelse 
för att dem även har ansvar för andra patienter med mer akuta problem (Gallagher m.fl., 
2014). Vårdkvalitén påverkas negativt till följd av den stressiga arbetsmiljön inverkan på 
sjuksköterskors hälsa. På grund den stressiga arbetsmiljön får sjuksköterskor fysiska symtom 
som till exempel huvudvärk, koncentrationssvårigheter, trötthet, irritabilitet och magbesvär 
(Yuwanich m.fl., 2016).   

2.3.2  Svårigheter med att kunna ge god omvårdnad  

I studier gjorda av Bulut, Yazici, Demircan, Keles och Guler-Demir (2015), Gallagher m.fl. 
(2014) och Taylor m.fl. (2015) framkommer det att sjuksköterskor på akutmottagningar 
upplever att det är svårt att tillgodose äldre patienter med multisjuklighet individuella behov 
på grund av stressig arbetsmiljö. Sjuksköterskor berättar att komplikationer hos äldre 
patienter som söker vård på akutmottagningar kan uppstå när de får mindre tid till 
omvårdnad. Det finns inte tillräckligt med vårdpersonal som kan hjälpa dem upp ur sina 
sängar, och då kan det ske en ökning av trycksår. Detta gör att sjuksköterskor anser att 
säkerheten på akutmottagningar inte är optimal för äldre patienter eftersom deras 
individuella behov inte kan tillgodoses. Tidigare forskning av Bulut m.fl. (2015) och Taylor 
m.fl. (2015) visar att när det kommer in akuta olyckor omprioriteras vården och äldre 
patienters grundläggande behov bortprioriteras. Sjuksköterskor berättar att arbetsmiljön och 
arbetssituationen ändras snabbt när akuta olyckor kommer in. Detta gör att äldre patienter 
som inte kan ta sig upp själva och är sängliggandes, blir liggandes en längre tid i sin säng 
utan att få hjälp. Äldre patienter får inte hjälp med att gå på toaletten. Sjuksköterskor menar 
att god vård inte kan utföras på grund av bristande arbetsmiljö. Oavsett om viljan finns att ge 
kvalificerad vård så går det inte alltid att utföra. Sjuksköterskor menar att äldre patienter inte 
passar in i den akuta vårdmiljön, på grund av att de inte har tid att uppfylla deras primära 
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omvårdnadsbehov som till exempel att få hjälp med personlig hygien. Tidigare forskning av 
Bulut m.fl. (2015), Taylor m.fl. (2015) och Yuwanich m.fl. (2016) visar att svårigheter uppstår 
hos sjuksköterskor med att kunna se äldre patienter ur ett helhetsperspektiv samt tillgodose 
deras sociala och mentala hälsa. Sjuksköterskor menar att detta är på grund av stressig 
arbetsmiljö. I studierna gjorda av Bulut m.fl. (2015) och Taylor m.fl. (2015) berättar 
sjuksköterskor att en god vård utförs när äldre patienters fysiska, sociala och psykiska behov 
tillgodoses, och att när sjuksköterskor kan se till patienters säkerhet och allmänna behov 
kontinuerligt ges god vård. I en studie gjord av Kirk m.fl. (2016) framkommer det att 
sjuksköterskor upplever att en stor del av deras arbetstid går till att jobba enligt nya 
arbetsmetoder. De anser att när de måste arbeta efter nya arbetsmetoder försvinner tid till 
att vårda äldre patienter som sökt vård på akutmottagningar. Sjuksköterskor menar att de 
inte har tid att vårda äldre patienter med multisjuklighet på grund av att arbetsmiljön på 
akutmottagningar är stressig.  

2.4 Vårdvetenskaplig perspektiv  
I denna del beskrivs centrala begrepp ur ett vårdvetenskapligt perspektiv utifrån Erikssons 
(1987; 1994; 2014) teori. Dessa begrepp är människan, vårdande relation och vårdlidande. 
Att begreppen har valts att beskrivas utifrån Katie Eriksson är på grund av att teorierna 
grundas i en helhetssyn av människan. I vården av multisjuka patienter är det betydelsefullt 
att se dem ur en helhetssyn.  

2.4.1 Människan 

Människan ses utifrån en helhetssyn och som en unik helhet av kropp, själ och ande. 
Enheterna ska undvikas att förklaras enskilt på grund av att det ska finnas förståelse för 
helheten av kropp, själ och ande. I vårdandet ska det tas hänsyn till helheten och dess 
komplexitet (Eriksson, 1987). Människan ska bli bemött med respekt och vördnad. I mötet 
med en annan människa ska vårdaren ha mod att möta den lidande och kunna delge av sig 
själv. Vårdaren ska se till den andres potentiella förutsättningar till utveckling (Eriksson, 
2014). Att bemöta utifrån en helhetssyn innebär att människans liv ska beaktas utifrån en 
helhetssyn av kropp, själ och ande. Varje enskild individ vill forma ett eget liv och har 
drömmar, önskningar, tro, hopp och livslust och är i relation till sina begär, behov och 
problem. Begär är människans innersta önskan. De mest fundamentala begären är begär 
efter liv och kärlek. Begär efter liv handlar om att komma underfund med livets mening och 
att känna livslust (Eriksson, 1987; Eriksson, 2014). För att kunna vara en begärande 
människa måste förmågan och modet finnas för att kunna uttrycka sitt begär. Förmågan till 
kärlek är grunden för att kunna begära något. När en människa uttrycker ett begär uttrycks 
det vad han eller hon vill, inte vad han eller hon behöver. Det finns en inre önskan om att ha 
ett eget revir och en egen plats som omgivningen respekterar (Eriksson, 1987). Grunden i 
livet är att känna livslust. Begär efter kärlek handlar om sociala relationer och relationen till 
någon typ av Gud. Att vara i samhörighet och delaktighet med andra människor är ett 
grundläggande begär (Eriksson, 1987; Eriksson, 2014). För att kunna förstå människan 
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måste vårdaren se till de primära begären. Människan har organiska, sociala, andliga och 
relationsbehov som vårdaren måste bemöta. Problem kan uppstå till följd av att människans 
begär och problem inte tillfredsställts (Eriksson, 2014). 	

Människan vill tillhöra en större helhet samtidigt vara unik. Det är i relationen med andra 
som människan blir medveten om sig själv. När andra lyssnar på människan bekräftas den 
innersta önskan och det ger kraft att orka. Om relationen med andra är konstlad påverkas 
självmedvetenheten. För att kunna uppleva något, måste det finnas en självmedvetenhet och 
ett medvetenhet. Upplevelser är unika och kan inte omtolkas av någon annan. I vården 
upplever människan ett möte med sig själv och konfronteras då med den egna ensamheten, 
detta gör människan sårbar. Genom självbestämmande, förmågan till att älska och skapa en 
egen identitet blir människan självförverkligande. När människan har en medveten andlig 
frihet möjliggörs en sann upplevelse av frihet. Människan kan samla kraft genom att fly in i 
egenvärlden där dagdrömmar, fantasi och ro tar plats. Detta ger en ny kraft till att orka möta 
omvärlden (Eriksson, 1987). 

2.4.2 Vårdande relation  

Relationen mellan patienter och vårdare utgörs av ömsesidighet och professionalitet samt 
uppfyller etiska krav (Eriksson, 2014). Utöver att patienter och vårdare har en interaktion så 
har de även en relation. En vårdande relation utgörs av ömsesidighet och interaktion 
betraktas som ett teknologiskt skeende. När vårdandet enbart består av interaktion utan 
någon vårdrelation, riskerar vårdandet att bestå av “tom teknik”. Den vårdande relationen 
ses som ett sant möte i kärlek. I den vårdande relationen ses vårdare och patienter som två 
mottagare där utbytet ses som en kraft. Kraften ger dem möjlighet att orka. Vårdande 
innebär att patienter blir unika och känner tro, hopp och kärlek genom att med vårdare ansa, 
leka och lära. Detta får ta plats i relation med andra och med sig själv. Vårdandet ses som en 
kärleksgärning och hyllning till patienter. Kärlek är grunden i allt vårdande, där vårdandet 
verkliggör förmågan till kärlek. Av olika anledningar kan förmågan till att förmedla kärlek 
hämmas. En vårdare som ger vård, utstrålar kärlekens kraft och ljus. Vårdandet beskrivs som 
en andlig och estetisk relation. I vårdandet finns harmoni, där patientens själ speglas genom 
ansiktsuttryck och kroppsspråk. Varje vårdare som ger vård, har en egen personlig stil på 
vården. En förutsättning för att kunna ge vård är att vårdaren känner en glädje inför det och 
en kallelse inför att vårda. Vårdandet går ut på att den som vårdar ska vandra med patienten 
och visa vägen (Eriksson, 1987).   

Optimal vård innebär att patienter i vården ges möjlighet till utveckling. För att detta ska 
vara möjligt måste vårdare ha förmåga till distans och närhet. I den vårdande relationen har 
vårdare på grund av sin position ett större ansvar än patienter för att relationen inte ska bli 
fullständig. Detta gör att den vårdande relationen blir professionell. I den vårdande 
relationen finns det en ömsesidig överenskommelse om att patienter ska tillåtas att vara 
patienter. I sin position ska patienter kunna påverka vårdare med sina begär. Det ses som en 
lika stor konst att vårda en annan patient som att själv bli vårdad. Denna aspekt kan i den 
vårdande relationen öppna nya möjligheter på grund av att båda parter får en större 
förståelse inför den andre (Eriksson, 1987). Vårdande kan också ses som en kultur som 
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skapas av patienter som söker vård och vårdare. Det är i vårdkulturen som kärlek ges i form 
av vårdande mellan vårdare och patienter. Att få kärlek i form av vård gör att de känner sig 
omhändertagna och att ropet på hjälp besvarats, de upplever sig själva då som fria varelser. I 
vårdkulturen vårdas patienter utan att de känner skuld eller skam. I vårdkulturen ses 
vårdaren som en vårdande människa, inte som en människa som utövar olika roller eller 
genomför olika arbetsuppgifter. En vårdare känner vördnad inför livet och inför patienter 
och står på deras sida (Eriksson, 1987). I kontakten med vårdare ges patienter möjlighet att 
yttra begär, behov och problem (Eriksson, 1987; 2014).  “Att ta” och “att ge” är något som 
patienter får erfara under den vårdande relationen (Eriksson, 2014). 

2.4.3 Vårdlidande 

Vårdlidande har ingenting att göra med sjukdomens symtom utan innebär en otillräcklig 
vård från vårdare. Vårdlidande handlar om ett lidande som uppstår på grund av vården och 
betraktas som ett onödigt lidande. Detta skulle till exempel kunna vara att patienter inte blir 
informerade och/eller undanhålls information som gäller vårdandet. Vårdlidande kan också 
komma till följd av att patienter känner rädsla, osäkerhet, väntan och ensamhet i vården. 
Inom vårdlidande finns det olika kategorier som lidande delas in i. En kategori handlar om 
att patienters värdighet kränks vilket är den vanligaste typen av vårdlidande. Exempel på 
situationer där värdigheten kränks är när vårdare nonchalerar eller inte ser patienter. 
Möjligheten till att då kunna vara patient fullt ut och att använda sina hälsoresurser påverkas 
negativt. När vårdare istället bejakar patienters värdighet får de individuell vård. En annan 
kategori inom vårdlidande kallas för fördömelse och straff. Vårdlidande som uppkommit till 
följd av fördömelse handlar om att vårdare i sin auktoritet fattar beslut om vad som är fel 
eller rätt för patienter, då kränks den fria viljan. Att uppleva vårdlidande i form av straff från 
vårdare är att de blir förnedrade genom nonchalans: “På samma sätt som en snabb smekning 
av en åldrig kind kan ge dagen guldkant, kan en utebliven blick släcka den sista gnistan av 
livslust och glädje.” (Eriksson, 1994 s. 91). De kan även uppleva vårdlidande genom 
maktutövning från vårdare vilket gör att patienter känner maktlöshet. Den sista kategorin 
inom vårdlidande är lidande som uppstår till följd av utebliven vård eller icke-vård. När 
vårdare inte ser vad patienter behöver uteblir vården. När vården uteblir uppstår istället ett 
icke-vårdande som medför lidande. Vårdarens roll är att motverka vårdlidande genom att 
informera och ta patienters situation på allvar. Om inte upplevelsen tas på allvar kan det 
uppstå ett vårdlidande på grund av att de känner sig otrygga och kränkta (Eriksson, 1994). 

2.5 Problemformulering  
I dagens samhälle bli människor äldre och äldre, detta bland annat på grund av framtagna 
mediciner som minskar dödligheten. Den ökade livslängden innebär att många äldre 
människor kan på grund av sin ålderdom drabbas av fler åldersrelaterade sjukdomar, vilket 
kan leda till multisjuklighet. Hos den äldre åldersgruppen urskiljs människor med 
multisjuklighet som de mest sjuka äldre. De har ett omfattande behov av sjukvård. Tidigare 
forskning visar att det är ett högt flöde av patienter på akutmottagningar och att det är den 
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främsta orsaken till långa väntetider. Tidigare forskning visar även att sjuksköterskor 
upplever att deras arbetsförhållanden och den ständiga hanteringen av patientflödet på 
akutmottagningar påverkar omhändertagandet av äldre patienter med multisjuklighet. Olika 
faktorer i arbetsmiljön bidrar till att sjuksköterskor upplever stress och att förutsättningarna 
till att skapa en god vårdande relation då minskar. Sjuksköterskor upplever att 
arbetssituationen och arbetsmiljön snabbt kan ändras och att äldre patienters grundläggande 
behov bortprioriteras. De menar att det då är svårt att kunna se äldre patienter ur ett 
helhetsperspektiv. När det ges utrymme för sjuksköterskor att skapa en vårdande relation 
trots stressiga arbetsförhållanden, blir det lättare att tillgodose patienters individuella behov. 
I en vårdande relation sker det ett utbyte som ger patienter kraft. Det är därmed viktigt att 
patienter får vara i gemenskap med andra människor för att då få kraft. I gemenskap med 
andra människor blir de medvetna om sig själva. Patienter ska ses som unika och vara en del 
av en större helhet. Utifrån vad som kommit fram i tidigare forskning gällande 
sjuksköterskors upplevelse av att de inte kan ge äldre patienter god vård, kan det konstateras 
att de inte ses som en enskild unik människa. För att kunna lyfta fram hur äldre patienter 
med multisjuklighet upplever detta är det av betydelse att ur ett patientperspektiv beskriva 
deras erfarenheter av att söka vård på akutmottagningar. Med denna kunskap kan vi som 
blivande och legitimerade sjuksköterskor få ökad förståelse för hur äldre patienter med 
multisjuklighet upplever vården på akutmottagningar. Med hjälp av den ökade kunskapen 
och förståelsen kan vård ges utifrån en helhetssyn på patienten.   

SYFTE  

Beskriva äldre människor med multisjuklighet erfarenhet av att söka vård på en 
akutmottagning.  

3 METOD 

När artiklarna valdes ut och analyserades gjordes en systematisk litteraturstudie med 
deskriptiv syntes enligt Evans (2002). Detta innebär artiklarna har sammanställts och 
beskrivits utan att tolkning har skett, endast en beskrivning av artiklarnas resultat har 
presenteras. När det görs en systematisk litteraturstudie med en deskriptiv syntes ges det en 
djupare förståelse för människors erfarenheter. Eftersom syftet med examensarbetet är att 
beskriva människors erfarenheter, ansågs denna metod vara relevant för att kunna svara på 
syftet. Examensarbetet utgick från fyra olika steg som görs i en systematisk litteraturstudie 
med deskriptiv syntes. De fyra olika stegen är: 1.) Samla in datamaterial. 2.) Identifiera 
nyckelfynd. 3.) Sammanställning av teman. 4.) Beskriva fenomenet. I metodavsnittet 
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beskrivs urval och datainsamling samt genomförande och dataanalys därefter etiska 
överväganden.  

3.1 Urval och datainsamling  
Första steget i en systematisk litteraturstudie med deskriptiv syntes är att först att samla in 
datamaterial. Det innebär att hitta artiklar som svarar an på examensarbetets syfte. De 
databaser som användes för att samla in datamaterial var CINAHL plus och PUBMED. De 
artiklar som söktes hade olika inklutions- och exklutions kriterier. Inklusionskriterier för 
samtliga artiklar var att studierna skulle vara skrivna ur ett patientperspektiv, 60 år och 
äldre, multisjuka, akutmottagning och vara peer reviewed. Exklusionskriterier i detta 
examensarbete var studier skrivna ur sjuksköterskans perspektiv, kvantitativa artiklar, icke-
vårdvetenskapliga artiklar och artiklar som inte var på svenska eller engelska. Friberg (2012) 
skriver att peer reviewed och avgränsningar i databassökningen är betydande för att tillgå 
den senaste forskningen samt att veta om artiklarna är vetenskapliga eller inte.  

Majoriteten av söktermerna som användes i CINAHL plus och PUBMED var hämtade från 
medical subject headings (MESH). MESH är skapad av FN:s nationella medicinbibliotek där 
sökord kan tas fram för att sedan användas under databassökningarna. MESH termer 
inkluderar många olika ord till ett, vilket underlättar att söka om de olika områdena som är 
av intresse. I urvalet av artiklarna användes olika kombinationer med sökorden, se bilaga A. 
Om det blev över 50 sökträffar i sökandet av artiklarna i databaserna, så lades fler sökord till 
eller så togs vissa sökord bort, för att få ett mer begränsat urval. Om artiklarnas titel eller 
abstract var relevant för att kunna svara än på syftet, lästes abstractet igenom. De artiklarna 
som fortfarande upplevdes relevanta för att användas i examensarbetet sparades i en mapp 
på datorn. De söktermer som användes för att få fram respektive artikel skrevs ned i 
sökmatrisen för att  kunna se tillvägagångssättet i datainsamlingen. Söktermer som användes 
i insamlandet av datamaterial i PUBMED och CINAHL plus var communication, decision 
making, frail elderly -- psychosocial factors, consumer, participation, patient experience, 
emergency care - utilization - in old age, interviews, patients satisfaction, emergency 
department, older person, patient journey, emergency service, transfer discharge, decision 
making clinical, chronically, elderly, carers, chronic illness, nursing care, emergency care 
settings och care.    

Två av artiklarna innehöll både kvalitativ och kvantitativ data. Artiklar i artikelmatrisen är 
från år 2007-2017 och framåt med undantag för tre artiklar. En artikel är från år 1999, en 
från år 2003 och den tredje är från år 2004. Anledningen till att artiklarna inkluderats är för 
att de svarar an på examensarbetets syfte. Den första artikeln från år 1999 har reviderats 
2015-08-18. Både artikeln från år 2003 och år 2004 har reviderats 2015-08-19. 
Revisionsdatum av vårdvetenskapliga artiklar innebär att artiklarna uppdaterats om det 
tillkommit ny forskning inom området och de betraktas som fortsatt aktuell forskning 
(EBSCO Nursing Resources, u.å). I resultatet analyserades 10 vårdvetenskapliga artiklar som 
tagits fram från de olika sökträffarna. Efter databassökningen hade 15 vårdvetenskapliga 
artiklar sparats i en mapp på datorn. De plockades fram för att läsas igenom flera gånger för 
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att se om de svarade an på syftet och om de uppfyllde inklusionskriterierna. Sedan skrevs 
artiklarna ut i pappersform. Därefter gjordes ett urval av vilka artiklar som skulle behållas 
och granskas, totalt granskades 13 vårdvetenskapliga artiklar. Vid granskningen av de 
vårdvetenskapliga artiklarna användes Fribergs (2012) granskningsprotokoll se bilaga B. 
Granskningsprotokollet bestod av 14 frågor där varje fråga motsvarade ett poäng. I 
artikelmatrisen, se bilaga C, finns artiklarnas poäng presenterade där följande punkter 
kvalitetsgranskats: titeln, abstract, syftet, metod, resultat och diskussion. Artiklarna 
exkluderades om de inte uppfyllde valda inklusionskriterier eller hade ett syfte eller metod 
som inte kunde svara på examensarbetets syfte. Efter granskningen exkluderades 
sammanlagt tre artiklar och då kvarstod tio artiklar som sedan analyserades.  

3.2 Genomförande och dataanalys 
 I en systematisk litteraturstudie med deskriptiv syntes har valda studier kvalitetsgranskas 
och en sammanställning av artiklarnas resultat görs. Sammanställningen av artiklarnas 
resultat ger en djupare helhet och ska inte ses som en sammanfattning av resultatet enligt 
Evans (2002). I det andra steget identifieras nyckelfynd, vilket innebar att artiklarna först 
lästes igenom flera gånger för att skapa en förståelse, hitta kärnan och få en helhetsbild. 
Genom att läsa artiklarna flera gånger skapades en tydligare bild av vad varje artikels 
enskilda detaljer. Därefter användes markeringspennor, där de identifierade nyckelfynden 
markerades och artiklarna numrerades. Nyckelfynden skrevs sedan ned på papperslappar. 
För att kunna urskilja nyckelfynden från de olika artiklarna klipptes lapparna med 
nyckelfynden ut. Detta gjorde att rubriker på olika teman och subteman kunde namnges. I 
det tredje steget sammanställs teman, vilket innebar att det gjordes en jämförelse av 
nyckelfyndens likheter och olikheter för att sedan dela in dessa nyckelfynd i olika teman. De 
framtagna nyckelfyndens likheter och olikheter jämfördes och då kunde olika teman 
identifieras. Sedan jämfördes identifierade teman, och teman som liknande varandra lades i 
en egen hög. Efter detta kunde olika subteman identifieras och formuleras. De nedskrivna 
nyckelfynden parades ihop med överensstämmande subtema. Sedan undersöktes 
identifierade teman, nyckelfynd och subteman för att se om de överensstämde med varandra. 
I det sista steget beskrevs fenomenet genom att beskriva de framtagna nyckelfynden, teman 
och subteman. För att se om varje tema som formulerats motsvarade vad som kommit fram i 
analysen av artiklarnas resultat, jämfördes teman ytterligare en gång med artiklarnas 
resultat. Sedan presenterades teman med tillhörande subteman och då beskrevs fenomenet. 
Citat som var tydliga för temat och därmed svarade an på syftet plockades ut, vilket ledde 
fram till resultatet där olika slutsatser kunde identifieras.  
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Tabell 1: Utdrag ur analysmatrisen  

Art. nr  Nyckelfynd  Tema    Subtema 

3  ”You can imagine. I was lying there for over 23 hour 
and I was given nothing to eat during all that time. The 
nurses are not attentive at all.”  

 

 

 

 

Lämnad åt 
sitt öde  

Att känna 
sig 
bortglömd  

2  ‘‘I just sat and waited, I wasn’t very happy, I was sitting 
there for an hour and a quarter before someone saw 
me. [...]”  

6  “[...] fear of falling from the bed, or of being unable to 
reach the emergency buzzer, and also fear of not 
receiving pain killers when needed. “ 

Att känna 
sig osäker  

5  “[…] And then at first a doctor came. She said that I 
should have warfarin. And then in the afternoon a male 
doctor came and said that he had heard about the plans 
to give me warfarin, but we should ignore that, because 
warfarin is dangerous stuff  […]” 

 

4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Det finns en etisk dimension i varje moment i genomförandet av ett vårdvetenskapligt arbete. 
För att skriva ett vårdvetenskapligt arbete på högskolenivå krävs det att en del principer görs 
som till exempel riskanalys, etisk motivering av studie och informerat samtycke (Sandman 
och Kjellström, 2013). Det är av stor betydelse att ha en god forskningsetik vilket är viktigt 
för att det ska finnas tillit till den avsedda forskningen. Oredligheter i forskning minskar 
förtroendet för vetenskapliga resultat. Exempel på oredligheter är förfalskning, plagiering 
eller förvrängning av material. Under examensarbetets arbetsprocess följdes etiska riktlinjer 
genom ha en god dokumentations- och forskningssed. Detta genom att inga oredligheter har 
förekommit under analysprocessen (CODEX, 2017). För att minimera risken för att förvränga 
resultatet har författarna till examensarbetet varit textnära i största möjliga mån. För att 
försäkra att datamaterialet haft en god forskningsetik har enbart artiklar som blivit peer 
reviewed används. Detta innebär att författarna som skrivit de utvalda artiklarna har i sin 
metodbeskrivning beskrivit hur de hanterat etiska dilemman, ansökt om informerat 
samtycke, etisk granskning samt hur de förhållit sig till den etiska dimensionen. 
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Examensarbetet kräver ingen riskanalys, etisk motivering eller informerat samtycke på grund 
av vald metod.  

5 RESULTAT  

I denna del beskrivs identifierade teman och subteman. Teman med tillhörande subteman 
presenteras i tabell 2. För att undvika att upprepningar ska uppstå, skrivs inledningsvis 
”äldre människor med multisjuklighet” ut under varje tema och sedan benämns äldre 
människor med multisjuklighet enbart som ”äldre människor”.   

Tabell 2: Teman med tillhörande subteman  
Tema  Subtema  

Lämnad åt sitt öde   - Att känna sig bortglömd  

- Att känna sig osäker   

Överlämna sig i vårdpersonalens 
händer  

- Att känna sig trygg  

- Att känna sig sedd  

 

5.1 Lämnad åt sitt öde  
Att känna sig lämnad åt sitt öde och ignorerad av vårdpersonalen var något som uppstod när 
äldre människor med multisjuklighet sökte vård på akutmottagningarna. De äldre 
människorna fick sitta och vänta hungriga, trötta och smärtpåverkade utan att 
vårdpersonalen lade märke till dem. Detta skapade ett stort misstroende till vården. 
Subteman som formulerats för detta tema är att känna sig bortglömd och att känna sig 
osäker.  

5.1.1 Att känna sig bortglömd 

Långa väntetider och vårdpersonalens frånvaro gjorde att äldre människor kände sig 
bortglömda. Att inte få sina primära behov tillgodosedda, att inte känna vårdpersonalens 
närhet och uppmärksamhet gjorde att de äldre människorna kände sig sårbara, ensamma och 
rädda (Larsson-Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad och Wimo, 2004; Nydén, Petersson 
och Nyström, 2003; Olofsson, Carlström och Bäck-Pettersson, 2012). “You can imagine. I 
was lying there for over 23 hour and I was given nothing to eat during all that time. The 
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nurses are not attentive at all.” (Nydén m.fl., 2003, s. 271). De kände sig exkluderade på 
grund av att de upplevde att vårdpersonalen hade brist på uppmärksamhet och engagemang. 
De äldre människorna upplevde att vissa ur vårdpersonalen hade en likgiltig och negativ 
attityd mot dem. De erfor att vårdpersonalen inte ställde frågor till dem gällande deras 
aktuella hälsotillstånd. Detta bidrog till att de äldre människorna inte fick den 
uppmärksamhet som dem var i behov av (Considine, Smith, Hill, Weiland, Gannon, Behm, 
och McCarthy, 2010; Gallagher, Fry, Chenoweth, Gallagher, Stein-Parbury, 2015; Nyden 
m.fl., 2003; Olofsson m.fl., 2012; Watson, Marshall och Fosbinder 1999). Smärta upplevdes 
hos de äldre människorna på grund av utebliven smärtlindring. De kände att de hade ett eget 
ansvar att få i sig mat, medicin och smärtlindring och upplevde då att de var bortglömda. De 
äldre människorna upplevde att vårdpersonalen ignorerade dem (Nydén mf.l., 2003; 
Olofsson m.fl., 2012).  “At 9 o’clock I pressed the alarm. I had not eaten since 12 o’clock. I 
needed something for my diabetes.” (Olofsson m.fl., 2012, s. 210).   

Att känna sig exkluderad var något de äldre människorna upplevde på grund av att 
vårdpersonalen hade brist på uppmärksamhet och engagemang. Utebliven kontakt med 
vårdpersonalen gjorde att de hamnade i situationer där de kände sig övergivna och glömda 
(Larsson-Kihlgren, m.fl., 2004; Olofsson m.fl., 2012). Exempel på sådana situationer var när 
de äldre människorna upplevde att de inte nådde larmknappen eller kände att de var påväg 
att ramla ur sängen. De upplevde att det var otäckt att i flera timmar ligga ensamma på en 
hård säng i ett rum med stark belysning (Larsson-Kihlgren m.fl., 2004). De äldre 
människorna fick en längre vårdtid efter att vårdpersonalen gjort undersökningar. Detta på 
grund av att det gjordes nya provtagningar och trots att de äldre människorna då var i 
närheten av vårdpersonalen kände de sig ensamma och bortglömda. De kände sig 
negligerade av vårdpersonalen då ingen gav någon information eller frågade om de ville ha 
någonting. De äldre människorna kände sig även ignorerade på grund av att vårdpersonalen 
inte sökte någon kontakt med dem (Larsson-Kihlgren, m.fl., 2004; Olofsson m.fl., 2012).  “It 
is horrible to be left in a room and no one bothers to come and check on you. When my wife 
was alive she could ask the nurses if they had forgotten me.” (Nydén m.fl., 2003, s.171).  

De äldre människorna upplevde att de fick vänta på akutmottagningarna i flera timmar innan 
vårdpersonalen kom och talade med dem. När de blivit undersökta av vårdpersonalen 
upplevde de äldre människorna att det fick vänta ytterligare flera timmar innan de fick veta 
något om vad som skulle hända. De upplevde att de olika momenten som utfördes på 
akutmottagningarna tog alldeles för lång tid. De förstod inte varför de fick vänta i flera 
timmar då de upplevde att vårdpersonalen bara gick fram och tillbaka i korridoren och ingen 
kollade till dem. Detta bidrog till att de äldre människorna kände sig ignorerade och 
bortglömda på grund av vårdpersonalens bristande intresse för dem (Gallagher m.fl., 2015; 
Olofsson m.fl., 2012; Watson m.fl., 1999). De upplevde miljön på akutmottagningarna som 
stressig, krävande och kaotisk (Arendts, Popescu, Howting, Quine och  Horward, 2015; 
Ekdahl, Andersson och Friendrichsen, 2010). Att vårdas under stressiga omständigheter med 
yttre fysiska förhållanden i miljön upplevde de äldre människorna som påfrestande. Detta 
gjorde att de kände sig glömda, anonyma, vilse och ignorerade (Arendts m.fl., 2015; Larsson-
Kihlgren m.fl., 2004).  
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5.1.2 Att känna sig osäker 

De äldre människorna upplevde att de kände sig osäkra på grund av den långa väntetiden. En 
sådan händelse kunde enligt dem vara när andra människor som anlände senare till 
akutmottagningarna fick gå före i kön. De kände sig otrygga och bortprioriterade av 
vårdpersonalen när de inte berättade varför andra människor fick gå före dem i kön. De äldre 
människorna berättade att desto längre de fick vänta på att bli undersökta desto mer 
förtroende försvann för vårdpersonalen (Considine m.fl., 2010; Gallagher m.fl., 2015; Nydén 
m.fl., 2003; Watson m.fl., 1999). “I have been in the ECU for about 10 hours, and it makes 
me a bit uneasy because I have heart disease. And under such circumstances I think that 10 
hours is too long a wait” (Nydén m.fl., 2003, s. 271). Det uppstod situationer där de inte 
kände tillit till vårdpersonalen på grund av kommunikationssvårigheter. När vårdpersonalen 
tog sig tid att prata med dem upplevde de äldre människorna svårigheter att förstå vad 
vårdpersonalen sade på grund av att de bröt på ett annat språk, hade en annan dialekt eller 
använde sig av medicinska termer. De äldre människorna såg detta som ett problem på grund 
av att de inte visste om det förstått all viktig information. Detta gjorde att de kände att de inte 
blev involverade i vården (Ekdahl m.fl., 2010; Larsson-Kihlgren m.fl., 2004; Watson m.fl., 
1999). “[...] but I could not hear what he was saying — he was a foreigner [...]” (Ekdahl m.fl., 
2010, s. 236). De upplevde att vårdpersonalen inte trodde på deeas sjukdomshistoria. De 
upplevde att vårdpersonalen inte trodde på att de var sjuka och att de bara sökte vård utan 
anledning. Detta gjorde att de äldre människorna kände att deras värdighet kränktes. De 
kände en bristande tillit på grund av att vårdpersonalen gjorde narr av deras 
sjukdomshistoria. De äldre människorna berättade att de inte vill söka vård på en 
akutmottagning igen på grund av att de inte kände förtroende för vården (Arendts, m.fl., 
2015; Nydén m.fl., 2003). De kände sig kränkta till följd av vårdpersonalens bemötande 
(Arendts, m.fl., 2015).    

 

Well, he turned around and he said, oh, what are you doing here? All this sort ofthing. He said, 
no, we can’t accept you. He said, we do some good things here but we’re not miracle workers. 
Which quite hurt my feelings  (Arendts m.fl., 2015, sid 97).  

 

Miljön på akutmottagningarna upplevdes som stressig. Detta gjorde att de äldre 
människorna kände att de var tvungna att acceptera att de blev undersökta av olika 
vårdpersonal. De fick olika instruktioner av vårdpersonalen och detta gjorde att de kände att 
förtroendet till dem försvann (Ekdahl m.fl., 2010).  

 

[…] And then at first a doctor came. She said that I should have warfarin. And then in the 
afternoon a male doctor came and said that he had heard about the plans to give me warfarin, 
but we should ignore that, because warfarin is dangerous stuff […]  (Ekdahl m.fl., 2010, sid. 
236)       	
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De äldre människorna kände sig oroliga på grund av att de inte kunde ta vardagliga 
mediciner. Vårdpersonalen missade att ge vissa mediciner och det gav upphov till olika 
symtom, det gjorde att de äldre människorna blev oroliga. De upplevde att vårdpersonalen 
inte kom och ställde frågor om deras mediciner, vilket även gjorde att de kände mindre 
delaktighet i vården. De äldre människorna berättar att vårdpersonalen kom in och gjorde 
det dem skulle göra så snabbt som möjligt. De visade inget intresse för vad de äldre 
människorna hade att säga, för att sedan så snabbt som möjligt skriva ut dem från 
akutmottagningarna. De kände att det inte fanns något förtroende för vårdpersonalen 
(Ekdahl m.fl., 2010; Lyons & Paterson, 2009).  

5.2 Överlämna sig i vårdpersonalens händer  
Äldre människor med multisjuklighet kände att de befann sig på ett tryggt ställe när de 
vårdades på akutmottagningarna. De upplevde att vårdpersonalen hade en hög 
yrkeskompetens som gjorde att de kände säkerhet. Att få ett vänligt och respektfullt 
omhändertagande gjorde att de kände tillit till vårdpersonalen. Subteman som formulerats 
för detta tema är att känna sig trygg och att känna sig sedd. 

5.2.1 Att känna sig trygg 

 De äldre människorna upplevde en trygghet i att befinna sig på akutmottagningarna och att 
överlämna ansvaret till vårdpersonalen (Nydén m.fl., 2003). De uppfattade miljön på 
akutmottagningarna som trygg och att den hade en positiv inverkan på dem. Trots att de 
uppfattade miljön som stressig upplevde de äldre människorna att de var i säkerhet på grund 
av vårdpersonalens höga yrkeskompetens och närvaro. De kände sig trygga när de låg på en 
säng i korridoren och inte ensamma på ett rum. Detta för att de när som helst kunde fråga 
vårdpersonalen om det uppstod några frågor (Nydén m.fl., 2003; Olofsson m.fl., 2012). “If 
you don’t bring a family member it is much worse to be kept in an examination room than in 
the corridor. People are running around on the corridor and you can always call for a nurse.” 
(Nydén m.fl., 2003, s.271). När de äldre människorna satt i väntrummet kände de trygghet på 
grund av att de visste att alla som var i väntrummet skulle få hjälp. De tyckte att 
akutmottagningarnas system var logiskt, att den som var mest sjuk fick träffa vårdpersonalen 
först. De kände sig även trygga för att de visste att de skulle få vård, oavsett vilken ekonomisk 
status de hade (Considine m.fl., 2010).  

De äldre människorna upplevde att när vårdpersonalen på olika sätt visade säkerhet i sin 
yrkesprofession, skapades det en känsla av trygghet. De kände respekt för vårdpersonalens 
beslut om behandlingar. Trygghet upplevdes också när de kände att de hade kontakt med 
vårdpersonalen. Att vårdpersonalen fanns nära till hands, kunde svara på de äldre 
människornas frågor och utstrålade säkerhet upplevde de som viktigt. De upplevde att när 
vårdpersonalen tog ögonkontakt och/eller pratade med dem så kände de att vårdpersonalen 
utstrålande säkerhet i sitt yrke. De kände sig också trygga när vårdpersonalen visade säkerhet 
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när de utförde olika undersökningar och provtagningar. De upplevde att när vårdpersonalen 
skulle ta blodprov visste vårdpersonalen vad som skulle göras, och de distraherade dem 
genom att prata om andra saker än det aktuella blodprovet. De upplevde att vårdpersonalens 
vänlighet varade under hela vistelserna på akutmottagningarna. De upplevde att de blev bra 
bemötta (Larsson-Kihlgren m.fl., 2004; Olofsson m.fl., 2012).   

De äldre människorna berättade att de kände sig lugna och tillfreds när vårdpersonalen gick 
förbi i korridoren och uppmärksammade dem. Likväl upplevde dem ett större lugn och 
mindre stress när vårdpersonalen pratade med dem. De upplevde att vårdpersonalen snabbt 
kunde avgöra vilken medicinsk behandling som skulle ges och att de hade en bred medicinsk 
kunskap. De kände tillit till att de skulle få rätt medicinsk behandling. Detta gjorde att de 
kände sig trygga för att bli vårdade av vårdpersonalen på akutmottagningarna (Larsson-
Kihlgren m.fl., 2004; Lyons & Paterson, 2009; Nydén m.fl., 2003; Olofsson m.fl., 2012; 
Richardson, Casey och Hider, 2007). “I just want to say that I feel secure after having arrived 
here at the ECU. I know that I will get help […]” (Nydén m.fl., 2003, s. 271). En känsla av 
trygghet upplevdes hos de äldre människorna när vårdpersonalen uppdaterade dem om det 
aktuella vårdförloppet, vad provresultaten visade och vad som komma skall. En ständig 
kommunikation ansågs viktig för att de skulle kunna känna sig väl omhändertagna. Om 
kommunikationen fungerade gjorde det att de känner sig trygga och nöjda med vistelsen på 
akutmottagningarna (Lyons & Paterson, 2009; Watson, m.fl., 1999).  

5.2.2 Att känna sig sedd 

 De äldre människorna kände sig sedda när de fick ett respektfullt och vänligt 
omhändertagande. De upplevde att vårdpersonalen visade ett ömsesidigt bemötande och 
hade ett genuint intresse för dem. När de kände sig sedda kände de sig även viktiga och 
värderade (Nydén m.fl., 2003; Olofsson m.fl., 2012). De äldre människorna upplevde en 
större självkänsla och värdighet när de kände sig sedda. De upplevde att värdigheten stärktes 
när de blev bemötta med respekt, ett personligt bemötande och vänlighet från 
vårdpersonalen. Välkomnandet på akutmottagningarna värderades högt av de äldre 
människorna. De menade att välkomnandet var viktigt för att de skulle kunna känna sig 
sedda. De berättade att ett personligt bemötande av vårdpersonalen var en viktig del, för att 
de skulle kunna känna sig som respekterade individer (Lyons & Paterson, 2009; Nydén m.fl., 
2003; Olofsson m.fl., 2012; Richardson m.fl., 2007). De upplevde att det är betydelsefullt att 
få möjlighet till att få uttrycka sina känslor och upplevda symtom. De kände sig tillgodosedda 
och uppmärksammade när vårdpersonalen på ett närvarande sätt lyssnade på vad de hade att 
säga (Ekdahl m.fl., 2010; Larsson-Kihlgren m.fl., 2004; Olofsson m.fl., 2012). ‘‘I got the 
opportunity to tell them about myself and my pain... they wrote down everything’’ (Olofsson 
m.fl., 2012, s. 209).  

Humor upplevdes av de äldre människorna som en viktig del i relationen till vårdpersonalen. 
De upplevde att humor, att bli tagen på allvar och bemött med vänlighet gjorde att de fick bra 
erfarenheter av att vårdas på akutmottagningaarna. De kände en interaktion med 
vårdpersonalen när de blev omhändertagna på akutmottagningarna. Upplevelsen av 
vårdpersonalens omhändertagande berodde inte bara på vad de gjorde, utan hur deras 
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attityd var. De äldre människorna kände sig sedda och att en relation skapades när 
vårdpersonalen var uppmärksamma på deras individuella behov. De upplevde att relationen 
skapades när vårdpersonalen till exempel uppmärksammade att de saknade filtar, kuddar, 
var hungriga eller i behov av smärtlindring. De upplevde att de fick möjlighet att känna sig 
sedda när vårdpersonalen visade tålmodighet och vänlighet. De erfarar att vid inskrivningen 
på akutmottagningarna fick de mycket uppmärksamhet av vårdpersonalen. Upplevelsen och 
förtroende för vårdpersonalen uppstod hos de äldre människorna när vårdpersonalen 
presenterade sig med yrkestitel och namn. Då upplevde de äldre människorna att det ingavs 
ett förtroende vilket medförde att de kände sig sedda. De kände ett större självförtroende på 
grund av vårdpersonalens utstrålning av säkerhet och kompetens i sin yrkesroll. De upplevde 
en större känsla av säkerhet när de frågor som vårdpersonalen ställde var av relevans. När de 
äldre människorna kände sig sedda av vårdpersonalen blev det lättare att delge sin 
sjukdomshistoria och symtom (Larsson-Kihlgren m.fl., 2004; Nydén m.fl., 2003; Olofsson 
m.fl., 2012; Watson m.fl., 1999). De kände att vårdpersonalen såg dem som de individuella 
människorna de är och att de inte behandlades som en siffra (Watson m.fl., 1999).   

 

[…] they do not treat you like you are just a number. They talk to you and try to make you feel 
at ease and comfortable, and they have made me feel that way.... There wasn’t any one of them 
that made me feel like ‘What are you doing here?” (Watson m.fl., 1999, s. 90).  

 

Vårdpersonalen beskrevs som änglar av de äldre människorna (Richardson m.fl., 2007). De 
kände tillhörighet och välbefinnande när vårdpersonalen gav dem uppmärksamhet (Nydén 
m.fl., 2003; Olofsson m.fl., 2012; Watson m.fl., 1999). “When I arrived at the ECU one nurse 
commented that she had previously spoken to me on the phone. I think they are very nice at 
the ECU.” (Nydén m.fl., 2003, s. 272).   

6 DISKUSSION  

Syftet med diskussionsavsnittet är att diskutera resultat, metod och etik i examensarbetet. 
För att undvika upprepningar ska uppstå, skrivs inledningsvis ”äldre människor med 
multisjuklighet” ut under varje diskussionsavsnitt och sedan benämns äldre människor med 
multisjuklighet enbart som ”äldre människor”. Resultatdiskussionen diskuteras i förhållande 
till vad som kommit fram i bakgrunden. Till sist presenteras förslag för vidare forskning.  
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6.1 Resultatdiskussion  
Syftet med examensarbetet var att beskriva äldre människor med multisjuklighet erfarenhet 
av att söka vård på en akutmottagning. I resultatet framgick det att de äldre människorna 
kände sig övergivna och bortglömda på grund av vårdpersonalens brist på engagemang och 
uppmärksamhet. Detta kan relateras till vad Eriksson (1994) skriver om vårdlidande. 
Patienternas lidande har inte något att göra med sjukdomen utan är otillräcklig vård från 
vårdpersonalen. Att känna sig bortglömd av vårdpersonalen kan därför ses som ett 
vårdlidande, då vårdpersonalen inte gett de äldre människorna någon information. 
Upplevelsen av att de kände sig bortglömda kan även relateras till vad Eriksson (1987) tar 
upp om att patienterna vill ses som en större helhet av kropp, själ och ande genom att bli 
bekräftade. Genom att vårdpersonalen inte pratade med de äldre människorna kunde det 
vara en anledning till att de inte kände sig bekräftade. Att de inte kände sig sedda och att de 
kände sig övergivna på akutmottagningarna kan bero på vad tidigare forskning gjord av Bulut 
m.fl. (2015), Gallagher m.fl. (2014) och Taylor m.fl. (2015) visar. Tidigare forskning visar att 
vårdpersonalen arbetar under stressiga arbetsförhållanden och att detta medför att de får 
svårigheter med att tillgodose de äldre patienternas behov och bekräfta dem. När de äldre 
människorna i resultatet inte tillgodoseddes eller bekräftades kan vårdpersonalen enligt 
Eriksson (1987) ha tagit ifrån patienternas livslust, de måste bli respekterade för att kunna 
känna livslust. I resultatet framkom det att när vårdpersonalen pratade med de äldre 
människorna uppstod det svårigheter att kunna förstå vad vårdpersonalen sade. Dessa 
svårigheter var bland annat att vårdpersonalen bröt på ett annat språk eller använde sig av 
medicinska termer. Detta medförde att det blev svårt att bli involverad i sin vård. Att de äldre 
människorna i resultatet inte kände sig involverade i sin vård är något som kan relateras till 
vad Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) uttrycker om att vården ska bedrivas utifrån 
patienternas individuella självbestämmande. I resultatet framgick det att de äldre 
människornas individuella självbestämmande var bortprioriterat av vårdpersonalen eftersom 
de inte kände sig involverade i vården. Därmed har de äldre människorna i resultatet inte fått 
en vård som är driven utifrån deras självbestämmande som uttrycktes i Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS, 2017:30). Detta kan även relateras till vad Eriksson (2014) skriver om 
vårdlidande kan uppstå när värdigheten hos patienterna kränkts, vilket det kan ha gjort i 
denna situation. 

I resultatet framkom det att väntetiden på akutmottagningarna upplevde de äldre 
människorna som påfrestande. Människorna som anlänt senare till akutmottagningarna fick 
gå före i kön, de kände sig då osäkra och bortprioriterade av vårdpersonalen. Vårdpersonalen 
berättade inte syftet för de äldre människorna om varför andra människor fick gå före i kön. 
Detta kan ha sin förklaring i vad Socialstyrelsen (2015) skriver om att vårdpersonal på 
akutmottagningarna gör en medicinsk bedömning av patienterna. Patienter med en låg 
medicinskt prioritering får vänta på sin tur och akut sjuka patienter får gå före i kön. Även 
om så var fallet, fick de äldre människorna ingen kunskap om orsaken till varför de fick 
vänta, vilket gjorde att de kände sig bortprioriterade. Detta stärks även i tidigare forskning 
utförd av Boltz m.fl., (2013) som tar upp att det är ett högt patientflöde på 
akutmottagningarna. Det höga patientflödet kan vara en orsak till att vårdpersonalen inte 
hade tid att förklara för de äldre människorna varför andra människor fick gå före i kön. 
Detta kan relateras till vad Eriksson (1987) skriver om att i vården måste vårdpersonalen 
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ansa, leka och lära med patienterna för att de ska kunna känna tro, hopp och kärlek. 
Lärandet i denna situation från vårdpersonalens sida fanns inte på grund av att de äldre 
människorna inte fick någon information om varför andra människor gick före dem i kön. 
Detta gjorde att de äldre människorna inte kände tro, hopp eller kärlek vilket är i enlighet 
med vad Eriksson (1987) menar gällande betydelsen av ansa, leka och lära i vårdandet.  

I resultatet framkom det att de äldre människorna uppfattade miljön på akutmottagningarna 
som positiv där närvaron från vårdpersonalen gjorde att de kände sig trygga. De upplevde att 
vårdpersonalen hade ett välkomnande omhändertagande. Det var viktigt för dem att få 
uttrycka sina symtom och innersta känslor, och de upplevde att vårdpersonalen var 
närvarande och lyssnade på vad de hade att säga. Deras känslor av att bli sedda och att 
vårdpersonalen var närvarande, kan relateras till vad Eriksson (2014) skriver om vårdande 
relationen. I relationen mellan patienterna och vårdaren ska patienterna få möjlighet att 
uttrycka sina behov, problem och begär vilket de äldre människorna kunde göra på grund av 
vårdpersonalens närvaro. Att vårdpersonalen lyssnade på dem och att de fick möjlighet att 
uttrycka sig, innebar att deras vårdande relation kännetecknar vad Eriksson (2014) skriver 
om att det som utgör grunden i den vårdande relationen är ömsesidighet och professionellt 
bemötande. Återkommande i resultatet framkom det att människorna hade en stark inre 
önskan och/eller längtan av att känna sig sedda och uppmärksammade. En del äldre 
människor upplevde att de fick uppmärksamhet. Grundorsaken till de känslor som uppstod 
hos dem under vistelsen på akutmottagningarna var närvaron eller frånvaron av 
vårdpersonalen. Anledningen till att de hade ett stort behov av gemenskap kan ha sin 
förklaring i patienternas begär av att känna kärlek (Eriksson, 1987; 2014). Vidare menar 
Eriksson (1987) att i vårdkulturen ges kärlek i form av vårdande och patientens rop på hjälp 
har då besvarats, patienten ses då som en fri varelse. Att bli sedd av vårdpersonalen kan i 
enlighet med Eriksson (1987; 2014) ses som att patienternas begär av kärlek har  
tillgodosetts. Detta innebär att de äldre människorna som istället upplevde att de kände sig 
bortglömda har sin grund i att vårdpersonalen inte besvarat patienternas rop på hjälp och 
gett dem kärlek i form av vårdande.  

I resultatet kom det fram att till följd av vårdpersonalens bristande engagemang försattes de 
äldre människorna i situationer där de var lämnade ensamma. De kunde vara påväg att ramla 
ur sängen, nådde inte larmknappen och sängarna var hårda. Detta kan relateras till tidigare 
forskning gjord av Bulut m.fl. (2015), Gallagher m.fl. (2014) och Taylor m.fl. (2015) som har 
kommit fram till att sjuksköterskor upplever att säkerheten på akutmottagningarna inte var 
optimal för äldre patienter. På grund av stressiga arbetsförhållanden får sjuksköterskor 
mindre tid till omvårdnad av äldre patienter, och till följd av detta kan komplikationer uppstå 
hos dem som exempelvis trycksår. Detta innebär att vad tidigare forskning visar kan vara 
orsaken till att de äldre människorna i resultatet hamnade i situationer där de lämnades 
ensamma och riskerade att komma till skada. Vårdpersonalens bristande engagemang inte 
kan förklaras genom att de har stressiga arbetsförhållanden, som den tidigare forskningen 
gjord av Bulut m.fl. (2015), Gallagher m.fl. (2014) och Taylor m.fl. (2015) visade. 
Vårdpersonalen ska utstråla professionalitet oavsett vilken typ av förhållanden som de 
arbetar i. Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) menar att patientsäkerheten stärks när 
vårdpersonalen fullföljer sina arbetsuppgifter. Att de äldre människorna i resultatet kände sig 
ensamma och riskerade att skada sig kan bero på att vårdpersonalen inte tagit sitt ansvar till 
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att fullfölja sina arbetsuppgifter fullt ut. Att de äldre människorna kände sig ensamma och 
riskerade att skada sig kan även bero på vad som framkom i tidigare forskning gjord av 
Taylor m.fl., (2015) där sjuksköterskorna berättar att de har en vilja att ge god omvårdnad till 
patienterna och det blir lättare att tillgodose behoven när det finns tid till att skapa en 
relation till patienterna. Utifrån vad som framkom i tidigare forskning och i resultatet kan det 
konstateras att de äldre människorna hade inte behövt blivit lämnade på samma sätt om 
vårdpersonalen fått tid till att skapa en relation till patienterna.  

I resultatet framkom det att de äldre människorna upplevde att humor var en viktig del i 
vårdandet i relationen med vårdpersonalen. Att vårdpersonalen använde sig av humor kan 
ses i samband med vad Ernsth Bravell (2014) skriver om när vårdpersonalen utför god vård 
kan ett värdigt liv bevaras hos de äldre människorna. Vårdpersonalen har som ansvar att se 
till att människans värdighet behålls (SFS, 2017:30). Tidigare forskning gjord av Kirk m.fl. 
(2016) och Taylor, m.fl. (2015) visar att de äldre patienterna återinläggs på 
akutmottagningar. På grund av att äldre människor återinläggs och spenderar mycket tid på 
akutmottagningarna, är det viktigt att de känner sig värdigt bemötta. I resultatet framgick det 
att de äldre människorna kände en trygghet i att överlämna ansvaret över sig själva till 
vårdpersonalen och de kände att vårdpersonalen hade ett bra bemötande. Detta kan relateras 
till vad Eriksson (1987) skriver om att det sker ett utbyte av kraft i mötet mellan vårdpersonal 
och patienter. Denna kraft kan hos de äldre människorna vara humor. Humorn gjorde att de 
fick en god erfarenhet av att vårdas på akutmottagningarna vilket är i enlighet med vad 
Eriksson (1987) skriver om att kraften, i detta fall humorn, är det som ger patienter kraft att 
orka vidare. De äldre människorna ska känna att de blir bemötta med respekt. Respekten 
som visades från vårdpersonalen i form av att de använde sig av humor till dem kan vara en 
anledning till att de kände sig nöjda med vården. Eftersom att det framkom i resultatet att de 
äldre människorna var nöjda med vårdandet innebär det att vårdpersonalen har följt ICN:s 
etiska kod för sjuksköterskor SFF (2014) som innebär att sjuksköterskor ska bemöta 
patienter i vården med respekt och omtänksamhet.   

 

6.2 Metoddiskusion  
I examensarbetet har en systematisk litteraturstudie med deskriptiv syntes enligt Evans 
(2002) gjorts. Syftet utformades utifrån akutsjukvårdens verksamhets förslag på 
intresseområden. En fördel och styrka med att en deskriptiv syntes valdes, var att 
examensarbetets syfte kunde besvaras, vilket var att beskriva äldre människor med 
multisjuklighet erfarenhet av att söka vård på en akutmottagning. Att enligt Evans (2002) 
analysera kvalitativt bearbetat material ger en nyanserad bild av människors erfarenheter 
och upplevelser. I de artiklar som valdes ut hade intervjuer utförts med äldre människor. 
Detta innebar att erfarenheterna kom direkt från de äldre människorna, vilket yttrades 
genom att författararna som utförde studierna använde sig av citat från deltagarna. Enligt 
Evans (2002) olika steg att analysera artiklarna kunde erfarenheterna sammanställas på ett 
sätt som gjorde att olika erfarenheter kunde lyftas fram. Genom att jämföra de olika 
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nyckelfyndens olikheter och likheter kunde olika teman identifieras. Detta speglas i 
resultatdelen då skilda erfarenheter hos de äldre människorna kom fram. De teman som kom 
fram var att de äldre människorna kände sig lämnade åt sitt eget öde och att de överlämnade 
sig i vårdpersonalens händer, dessa teman kan liknas vid att de är varandras motsatser och 
därmed skilda erfarenheter. En intervjustudie hade kunna gett examensarbetet en mer 
nyanserad bild av äldre människornas erfarenhet, då frågor hade kunnat utformas utifrån 
syftet. På grund av den begränsade tidsramen såg författarna till examensarbetet ingen 
möjlighet att kunna utföra en intervjustudie på ett optimalt sätt. En kvantitativ metod hade 
inte gett författarna till examensarbetet möjlighet att svara på syftet. Detta på grund av i 
kvantitativa artiklar presenteras statistisk data och människors erfarenheter kan inte komma 
fram. Av denna anledning är det inte av betydelse att analysera kvantitativa artiklar när det 
är erfarenheter ska lyftas fram, som i detta fall.   

I kvalitativ forskning ska begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och trovärdighet 
användas för att avgöra examensarbetets kvalité. Tillförlitlighet innebär att resultatet blir 
liknande om studien skulle göras om under samma förhållanden. Överförbarhet innebär hur 
resultatet kan appliceras i övriga miljöer eller populationer. Giltighet och trovärdighet 
innebär hur giltigt och trovärdigt resultatet är och om det ger svar på det som var avsett. 
(Polit och Beck, 2012). Författarna till examensarbetet anser att om arbetet skulle göras om 
under samma omständigheter skulle resultatet inte skilja sig avseendevärt. Detta på grund av 
att författarna till examensarbetet hållit sig textnära och använt en god dokumentationssed. 
Att använda sig av god dokumentationssed innebär att författarna till examensarbetet inte 
gjort några medvetna oredligheter. På grund av att det inte har gjort oredligheter som att 
förvränga eller plagiera datamaterial så beskrivs de äldre människornas erfarenheter på ett 
textnära sätt, detta innebär att examensarbetet har en hög tillförlitlighet. De valda artiklarna 
som analyserades utförde forskningen i moderna länder som har kommit långt i 
utvecklingen. Resultatet är dock inte överförbart i utvecklingsländer, då det inte utförts 
studier kring dessa förhållanden. Av denna anledning anser författarna till examensarbetet 
att resultatet är relativt överförbart i andra moderna länder. Giltigheten och trovärdigheten 
är hög, eftersom de utvalda artiklarna svarar an på examensarbetets syfte, uppfyller 
kvalitetskriterierna och nya slutsatser har kunnat formulerats. Därmed har examensarbetet 
svarat på det som var avsett.   

Kvalitetsgranskningen som användes var Friberg (2012) granskningsprotokoll där artiklarna 
granskades innan analysprocessen startade. I granskningsprotokollet fanns det inga kriterier 
på hur gamla artiklarna fick vara för att användas i resultatet och därför användes tre artiklar 
som var äldre än 10 år. De artiklar som valdes ut i resultatet svarade tydligt an på 
examensarbetets syfte. Artiklarna som valdes hade en kvalitativ metod, med undantag för två 
artiklar som hade både en kvalitativ och kvantitativ metod. De artiklar som både hade 
kvalitativ och kvantitativ metod kunde tydligt urskiljas och enbart den kvalitativa delen 
användes för att analyseras i examensarbetets resultat. I de valda artiklarna som 
analyserades använde författarna till artiklarna enbart primärkällor eftersom de baserade sin 
forskning på intervjuer. Att använda sig av primärkällor förklaras av Erikson (2009) något 
som forskaren själv har kommit fram till genom utförda empiriska studier. Empiriska studier 
är att resultatet enbart baserats på människors upplevelser som förmedlats bland annat 
genom intervjuer och enkäter.  
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Examensarbetet har tydligt utformade inklusions- och exklusionskriterier där uppenbara 
avgränsningar finns. Datamaterialet som analyserades var artiklar som var 
vårdvetenskapliga. Syftet med examensarbetet var att beskriva äldre människor med 
multisjuklighet erfarenhet av att söka vård på en akutmottagning. Examensarbetet skulle ta 
upp ett vårdvetenskapligt problem och därmed hade artiklar med ett medicinskt fokus inte 
kunnat användas på grund av att de inte är relevanta för examensarbetets syfte. Polit och 
Beck (2012) skriver att examensarbetets trovärdighet och tillförlitlighet även ökar om tydliga 
inklusions- och exklusionskriterier finns. Detta på grund av tydliga inklusions- och 
exklusionskriterier gjorde att artiklar som kunde svara på det som var avsett kunde hittas och 
att oväsentliga artiklar exkluderades i urvalet. De artiklar som använts från år 1999, 2003 
och 2004 är reviderade år 2015 och därför finns ingen anledning att exkludera dessa. Dessa 
artiklar ansågs även svara på syftet i examensarbetet. Revideringsdatum innebär enligt Ebsco 
Nursing Resources (u.å.) att artiklar med revideringsdatum betraktas som aktuella på grund 
av att de uppdaterats om ny forskning inom området gjorts. När de äldre artiklarna skrevs så 
upplevde deltagarna i studierna att det var långa väntetider, detta kan även urskiljas i de 
artiklarna som inte var över 10 år gamla. Detta innebär att de äldre människornas 
erfarenheter av att söka vård på en akutmottagning inte har ändrats avseendevärt. Till en 
början valdes 13 vårdvetenskapliga artiklar ut som sedan lästes flera gånger. Författarna till 
examensarbetet upplevde stundtals att detta var en svårighet på grund av att det var lätt att 
förväxla studiernas resultat med varandra. Det upptäcktes att tre artiklar inte var av relevans 
för syftet och dessa exkluderades. 

När nyckelfynden plockades ut valde författarna till examensarbetet att enbart fokusera på de 
äldre människornas erfarenheter. En svaghet med den valda metoden var att det gavs 
utrymme för förförståelsen att påverka författarnas analys. Till exempel när nyckelfynden 
skulle plockas ut kunde förförståelsen påverka vilka nyckelfynd som valdes. Dock gjorde 
författarna till examensarbetet sitt bästa för att förförståelsen inte skulle påverka 
examensarbetet under arbetsprocessen. Nyckelfynden skulle sedan kategoriseras i olika 
teman vilket författarna till examensarbetet upplevde som svårt. Det var svårt att formulera 
vissa teman och en del teman liknade varandra. Sedan jämfördes nyckelfyndens likheter och 
olikheter och subteman formulerades. Författarna till examensarbetet upplevde 
tillvägagångssättet i att urskilja nyckelfyndens olikheter och likheter som en styrka. Detta på 
grund av att det var kognitivt tydligt att med hjälp av färgpennor och papperslappar se 
nyckelfyndens likheter och olikheter för att liknande nyckelfynd hade målats med samma 
färg på papperslappar. Nyckelfynden flyttades mellan olika teman under hela 
analysprocessen på grund av att det upptäcktes att nyckelfynden passade bättre in på ett 
annat tema än sitt ursprungssättet. Slutligen beskrevs fenomenet genom nyckelfynd, teman 
och subteman. Även i detta steg upplevde författarna till examensarbetet en svårighet då det 
kunde upptäckas att vissa subteman och teman inte var i enlighet med varandra. En styrka 
med att arbeta fram och tillbaka med examensarbetet var att artiklarna då lästes igenom flera 
gånger. Detta gjorde att nya upptäckter av nyckelfynd kunde identifieras samt om 
datamaterialet tolkats fel. Orsaken till att vissa nyckelfynd till en början beskrivits fel kan 
bero på att examensarbetet skrevs av två författare. Vissa nyckelfynd översattes på olika sätt, 
utifrån författarna till examensarbetets olika kunskaper i engelska språket. Givetvis användes 
engelska lexikon vid översättning, men enstaka ord kunde i sitt sammanhang ha olika 
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betydelse. Vid översättning från det engelska till svenska språket har författarna till 
examensarbetet försökt sitt bästa för att hålla sig så textnära som möjligt. Vid 
översättningsarbetet pågick även en kontinuerlig diskussion mellan författarna till 
examensarbetet, för att försäkra att texten hade samma innebörd för båda. Den kontinuerliga 
diskussionen gjorde även att risken för feltolkning av textens innehåll minimerades. Även om 
författarna hade en kontinuerlig diskussion, kan minimal förvrängning av datamaterialet ha 
uppstått. Detta på grund av att ord som översattes från engelska till svenska kan ha olika 
innebörd i olika situationer. Författarna till examensarbetets har olika kunskaper i det 
engelska och svenska språket kunde också vara en styrka då olika språkkunskaper kunde 
komplettera varandra. Citaten skrevs på originalspråk vilket gör resultatet ännu mer 
trovärdigt eftersom författarna till examensarbetet då inte omtolkar citatets innebörd. 

6.3 Etikdiskussion  
Under examensarbetets arbetsprocess följdes CODEX (2017) etiska riktlinjer. En av dessa 
riktlinjer är till exempel att ha god dokumentationssed. Detta innebär att författarna till 
examensarbetet inte har gjort några medvetna oredligheter som att förvränga, plagiera eller 
använt sig av förförståelsen i bearbetningen av datamaterialet. Samtliga artiklar som använts 
för analys i examensarbetet har kvalitetsgranskats. Detta gjorde att en överblick över vilka 
artiklar som hade en god forsknings moral, kunde urskiljas. Artiklar som inte uppfyllde god 
kvalité och inte hade en god forskningssed valdes bort. Artiklarna var även peer reviewed 
vilket innebär att artiklarnas etiska överväganden har granskats. Vid referering i 
examensarbetet användes american psychological association (APA-manualen). Referering 
till APA-manualen syftar till att sträva efter utförlig och nyanserad referering. Refereringen 
hänvisar till vilken källa information kommer ifrån, vilket gör att examensarbetets risk för 
plagiering minskat vilket är i enlighet med CODEX (2017). Genom att hänvisa till vart 
informationen kommer ifrån, kan alltid läsaren söka upp primärkällan.  

7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att beskriva äldre människor med multisjuklighet erfarenhet 
av att söka vård på en akutmottagning. En del äldre människor med multisjuklighet beskriver 
att de känner sig bortglömda av vårdpersonalen men när vårdpersonalen visade säkerhet i 
sin yrkesroll upplevde de äldre människorna att vårdpersonalens professionalitet stärkte 
deras självmedvetenhet. När patienter konfronteras med sin egen ensamhet blir de sårbara, 
äldre människor som söker vård på akutmottagningar är i en sårbar position och de har ett 
starkt begär av närvaro och trygghet från vårdpersonal. Att vårdpersonal har en trygghet i sin 
profession är av stor betydelse för att äldre människor ska få ett bra bemötande och därmed 
tillgodoses deras begär av kärlek och de känner samhörighet, som är människans 
grundläggande begär. En fungerande vårdande relation mellan vårdpersonal och patient 
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skulle medföra att äldre människor skulle bli en mindre sårbar patientgrupp på 
akutmottagningar, känna större trygghet och i de äldres självmedvetenhet skulle deras hälsa 
kunna stärkas.    

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  

Som det tidigare nämnts i metoddiskussionen finns det för närvarande en begränsad tillgång 
till forskning inom detta intresseområde. På grund av detta är det av relevans att forska 
ytterligare inom detta intresseområde med fokus på äldre människor med multisjuklighet 
erfarenheter av att söka vård på en akutmottagning. I resultatdelen framkom det att flera 
äldre människor uttryckte en rädsla för att bli bortglömda av vårdpersonalen. 
Vårdpersonalens bristande engagemang gjorde att de äldre människorna inte kände sig 
sedda. Författarna till examensarbetet anser att det borde finnas mer kunskap om hur 
akutmottagningarna kan utformas, för att det ska bli mer lättillgängligt att få hjälp av 
vårdpersonal. De främsta anledningarna som gav upphov till besvärliga känslor för de äldre 
människorna var den långa väntetiden och bristande engagemang från vårdpersonalen. Detta 
gör det väsentligt att bedriva vidare forskning om hur vårdpersonal på akutmottagningarna 
kan verka för att minimera att dessa känslor uppstår hos de äldre människorna. Genom att 
bedriva mer forskning om hur de äldre människorna upplever vistelsen på 
akutmottagningen, kan en kartläggning ske över vilka orsaker som finns och ger upphov till 
patienternas besvärliga känslor. De äldre människorna upplevde även att en del av 
vårdpersonalen tog tid till att utföra omvårdnad, då kände de att deras behov blev 
tillgodosedda. För att lyfta sjuksköterskors förutsättningar till att ge god vård till patienter 
som söker vård på akutmottagningar, är det även viktigt att forska vidare ur sjuksköterskans 
synvinkel av deras arbetsförhållanden på akutmottagningar.  
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BILAGA B: GRANSKNINGS PROTOKOLL  

1. Finns det ett tydligt problem?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter?  

3. Finns omvårdnadsvetenskaplig teoribildning i beskrivningen  

4. Är syftet klart formulerat?  

5. Är metoden beskriven?  

6. Är undersökningspersonerna beskrivna?  

7. Har data analyserats?  

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

9. Finns ett resultat?  

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Finns det framtagna argument?  

12. För det några etiska resonemang?  

13. Finns det en metoddiskussion?  

14. Sker en återkoppling i teoretiska antagande, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden?  
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Resultatet 
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tillfredsställas. 
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Många av 
patienterna hade 
även ett behov av 
tydlig 
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blivit tillfrågade 
av ansvarig 
sjuksköterska.   

kommunikation 
om vad som 
hände. 

4 *Richardson, S., Casey, 
M., & Hider, P. (2007). 
Following the patient 
journey: older persons' 
experiences of emergency 
departments and 
discharge. Accident & 
Emergency Nursing, 
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Syftet var att 
beskriva äldre 
människors 
upplevelse av att 
vårdas på en 
akutmottagning 
och återinläggas 

Metoden i 
denna artikel 
var både 
kvantitativ och 
kvalitativ 
metod. Den 
kvantitativa 
delen handlade 
om att 
statistiskt 
kunna se 
samband och 
orsaker mellan 
olika 
processfaktorer. 
Den kvalitativa 
delen gav djup 
kunskap om de 
äldres 
upplevelser. Det 
gjordes 
semiintervjuer 
med öppna 
frågor. 
Intervjuerna 
gjorde med 13 
patienter under 
vårdtiden och 
en uppfölnings 
intervju gjordes. 

Av intervjuerna 
kunde olika 
teman urskiljas, 
dessa var: 1) 
Förståelse över 
den nuvarande 
situationen 2) 
Externa faktorer 
3) 
Hemsituationen 
4) tidsfaktorer 5) 
Attityder och 
uppfattningar 
om personal. De 
upplevde att de 
fick lite 
information om 
vad som hände 
dem. 
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5 Arendts, G., Popescu, A., 
Howting, D., Quine, S., & 
Howard, K. (2015). 'They 
never talked to me 
about...': Perspectives on 
aged care resident 
transfer to emergency 
departments. Australian 
Journal On Ageing, 
34(2), 95-102. 
doi:10.1111/ajag.12125 

Syftet var att 
belysa 
förändringen i 
vårdandet hos 
en boende på ett 
boende till att 
vårdas på en 
akutmottagning 
ur tre 
perspektiv; 
personalens,anh
örigas och den 
boendes. 

Metoden som 
använts i detta 
arbete är 
kvalitativ. Det 
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semiintervjuer 
på sjukhuset 
där flera olika 
grupper 
intervjuades 
dessa grupper 
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anhöriga och 
vårdpersonal 

Patienternas 
erfarenheter av 
akutmottagninge
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och krävande. 
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bortglömda på 
akutmottagninge
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12/14 

6 Larsson-Kihlgren, A., 
Nilsson, M., Skovdahl, K., 
Palmblad, B., & Wimo, A. 
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department treatment. 
Scandinavian Journal Of 
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Syftet med 
studien var att 
beskriva genom 
intervjuer och 
observationer av 
patienter över 75 
år och deras 
anhöriga, vilka 
omständigheter 
och händelser 
som ägde rum 
under deras tid 
på en 
akutmottagning. 

Studien gjordes 
i enlighet med 
grounded 
theory. De 
intervjuade och 
observerade 20 
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16 kvinnor och 
4 män som 
kommit in på 
akutmottagning
en i behov av 
akutvård. 
Öppna frågor 
ställdes under 
intervjun. 
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urskiljas och 
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under 
väntetiden, 
obehagliga 
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väntetiden samt 
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under 
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erfarenheterna 
av en grupp 
kronisk sjuka 
äldre patienter 
under deras 
triagering och 
efter deras tid 
efter besöket på 
akutmottagning
en. 

Metoden som 
används för 
denna studie är 
kvalitativ. 
Människorna 
som deltog  var 
mellan 71 och 
90 år  och 
diagnostiserade 
med minst tre 
olika 
sjukdomar. De 
hade även 
besökt 
akutmottagning
ar tre gånger 
eller fler under 
de senaste 12 
månaderna. Det 
utfördes 14 
öppna 
intervjuer 

Vid patienters 
erfarenheter av 
det första mötet 
vid triageringen 
på 
akutmottagninge
n skapades ett 
förtroende för 
vården och en 
positivt 
inställning 
skapades. Sedan 
upplevde 
patienterna att 
det blev mer och 
mer ensamma 
och bortglömda 
och ett 
misstroende för 
vården skapades. 
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erfarenheter av 
att ankomma till 
akutmottagning
en samt att 
vårdas på 
akutmottagning
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Metoden som 
användes i 
denna studie 
var kvalitativ. 
Det gjordes 
semiintervjuer 
på 
akutmottagning
en med 
anhöriga, 
medföljande 
vårdare samt 10 
multisjuka äldre 
patienter som 
var 65 år gamla 
och äldre. 

Patienterna 
upplevde att det 
var en bristande 
kommunikation 
från personalens 
sida angående 
deras 
hälsotillstånd. 
De upplevde 
också att de inte 
fick fullständig 
information om 
olika 
behandlingsalter
nativ och när de 
skulle bli 
utskrivna eller 
läggas in på en 
annan avdelning. 
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Syftet med 
studien var att 
undersöka 
aspekter på 
akutmottagning
en som de 
multisjuka äldre 
patienterna 

Metoden var 
kvalitativ och 
gjordes med en 
grounded 
theory. Det 
gjordes öppna 
intervjuer med 
20 stycken 
patienter som 
var mellan 66 – 
94 år gamla. 

Från 
intervjuerna 
kunde fem 
kategorier 
urskiljas. Dessa 
var 1) nackdelar 
2) kompetens 
hos personal 3) 
kommunikation 
4) väntetider 5) 
patientens 
upplevda behov 
av omvårdnad. 
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Syftet  var att 
beskriva äldre 
patienters 
erfarenheter av 
vård på en 
akutmottagning. 

Metoden för 
detta arbete är 
en kvalitativ 
studie där det 
utfördes 
intervjuer. Det 
var totalt 12 
äldre multisjuka 
som 
intervjuades sex 
kvinnor och sex 
män som var 
mellan 66-86 
år. 

5 teman kunder 
urskiljas. 1.behov 
av information 
,2.  
Observationer 
och väntetider, 
3.uppfattningar 
om yrkes 
kompetens och 
omvårdnads 
vård, oro för 
sjukvårds 
processen samt 
4.inskrivning 
och 5.tolerans 
hos personalen. 
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