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Sammanfattning  
 

Flertalet av de besökande på akutmottagningarna i Sverige är 65 år och äldre. Patientgruppen 

äldre som vårdas på akutmottagningarna har ett komplext vårdbehov vilket förutsätter ett 

kunskapsbaserat och professionellt omhändertagande. Behovet av evidensbaserade riktlinjer 

för att säkerställa vårdkvalitet till denna patientgrupp är därför påtaglig. Syftet med denna 

studie var att granska de riktlinjer Sveriges akutmottagningar har gällande omvårdnad av 

äldre patienter. Studien utfördes som en totalstudie med en deskriptiv design. Ett 

frågeformulär med tio frågor skickades till första linjens chefer, det vill säga vårdenhetschefer 

eller motsvarande, på Sveriges 77 akutmottagningar. Svarsfrekvensen uppgick till 59,7 %. 

Förekommande riktlinjer evidensgranskades utifrån AGREE, ett instrument för granskning av 

riktlinjers evidens. Resultatet visade att tio av 46 akutmottagningar hade riktlinjer för 

omvårdnad av äldre. Evidensgranskningen med AGREE av dessa riktlinjer visade på likartade 

låga resultatpoäng. Merparten av riktlinjerna fick det högsta poängresultatet avseende mål och 

syfte, det vill säga de var tydliga med varför och för vilka riktlinjerna fanns. Resultatet av den 

slutgiltiga sammanställningen av riktlinjerna tydliggjorde bristen på riktlinjer för Sveriges 

akutmottagningar samt i de fall riktlinjer fanns så var de ofullständiga gällande 

evidensbaseringen. 

 

Nyckelord: god omvårdnad, patientsäkerhet, riktlinje, akutmottagning, evidens, AGREE. 
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INLEDNING 

I Sverige är 17 % av befolkningen, det vill säga 1,6 miljoner människor 65 år eller äldre. 

Andelen äldre i samhället fortsätter att öka och år 2030 beräknas var femte svensk vara 

ålderspensionär. Prevalensen av sjukdom ökar starkt med tilltagande ålder, framförallt efter 

75-80 årsåldern. Detta ska samtidigt ses i ljuset av att antalet sjukhusbundna vårdplatser har 

minskat på grund av effektiviseringar och besparingar. Hälften av de vårdplatser som finns är 

belagda med patienter som är 65 år eller äldre, vilket motsvarar cirka 400 000 personer 

(Socialstyrelsen, 2009a). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (SFS 1982:763) föreskriver att alla ska ges vård som bygger 

på beprövad erfarenhet samt vetenskapsbaserad kunskap. Hälso- och sjukvården fick nyligen 

en ny patientsäkerhetslagstiftning som ålägger vårdgivarna att arbeta med systematiskt 

patientsäkerhetsarbete där händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada 

anmäls. Patientsäkerhetslagen, PSL (SFS 2010:659) handlar om att göra vården säker för 

patienten, och minska antalet vårdskador. Uppskattningsvis drabbas 100 000 personer/år av 

vårdskador och företrädelsevis är det äldre som drabbas. Av alla vårdskador beräknas tre 

procent bero på brister i omvårdnaden och exempelvis orsaka fallolyckor och trycksår 

(Socialstyrelsen, 2008). Studier avseende vårdskador på akuten har inte identifierats.  

 

Utifrån lagens målsättning att samtliga patienter ska ges en kunskaps- och vetenskapsbaserad 

vård syftar aktuell studie till att undersöka riktlinjerna gällande omvårdanden av äldre på 

Sveriges akutmottagningar för att undersöka hur de överensstämmer med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Någon sådan studie i ämnet har författarna inte kunnat identifiera.  

 

BAKGRUND 

Äldre - en utsatt och växande grupp 

 

Med äldre avses i aktuell studie personer som är 65 år eller äldre. Äldre människor med 

kroniska sjukdomar hänvisas till akutmottagningarna som inte är utformade för deras behov 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2012d). Dagens akutmottagningar är inte utformade för 

att tillmötesgå äldre människors behov av vård och omsorg. De äldre kan ha olika 

funktionsnedsättningar vilket skapar behov av olika hjälpmedel såsom liftar, rollatorer vid 

förflyttning, anpassad mat och dryck och flertalet äldre har olika läkemedel som påverkar 

deras kroppar. Det är inte åldern i sig som genererar ökade risker utan det är åldern i 

kombination med en eller flera sjukdomar som gör att de generellt är sämre rustade för att 

klara påfrestningar och har mindre reserver. Detta innebär att de äldre är mer utsatta och 

känsliga (Stuck et al. 2007; Quach et al. 2012; Edvardsson & Nay, 2009; Kirkevold, 

Brodtkorb & Hylen Ranhoff, 2010; Close, 2011). Den äldre patientens besök på 

akutmottagning tenderar till att bli tidsmässigt längre eftersom fler diagnostiska 

undersökningar som regel behöver göras. Detta ska ses i ljuset av studier som belyser 

problematiken med att vårdpersonal ägnar för lite uppmärksamhet åt äldre patienters behov av 

omvårdnad (Aminzadeh & Dalziel, 2002; Nydén, Petersson & Nyström, 2003; Rogers, 2009).  

 

De äldre i samhället ökar vilket framförallt beror på att de äldre är friskare högre upp i 

åldrarna samtidigt som Sveriges befolkning antas komma att växa med 1,8 miljoner till 2030. 

Antalet ålderspensionärer kommer under 2000-talet att öka med cirka 500 000 och år 2020 

förväntas antalet passera två miljoner varav cirka 90 % beräknas vara boende i de tre 



2 

 

regionerna, Stockholm, Västra Götaland och Skåne (Socialstyrelsen, 2005a). Detta påverkar 

hälso- och sjukvården och ställer krav på akutmottagningarna att ha förmågan att möta 

kommande vårdbehov. 

 

Sjuksköterskans omvårdnadskontext 

 

Omvårdnad är enligt Ehrenberg och Wallin (2009) sjuksköterskans ansvarsområde och det 

omfattar både det kliniska arbetet och det vetenskapliga studier avseende sjuksköterskans 

arbete. 

 

Personcentrerad vård innebär att med hjälp av patientens tidigare livshistorik och eventuell 

vårderfarenhet fokusera på förmågor och funktioner som personen har kvar istället för det 

som gått förlorat till följd av sjukdom. Personcentrerad vård förutsätter att sjuksköterskan är 

lyhörd och engagerad och kan ge vård utifrån patientens behov. Vården bygger på samspel 

mellan patienten och vårdarna (McCormack & McCance, 2006; Gallagher, Li, Wainwright, 

Rees Jones & Lee, 2008). Personcentrerad vård innebär också att vårdarna tar hänsyn till 

patientens värderingar, kultur, tankar och tro samt låter detta ta plats. Känslor av delaktighet, 

tillfredställelse och välbefinnande är centrala element i mötet mellan patienten och vårdarna 

(McCormack & McCance, 2006). Värdig vård handlar också om vårdmiljön, rutiner och 

attityder hos omvårdnadspersonalen. Sjuksköterskans vårdnadshandlingar måste utgå från ett 

etiskt förhållningssätt där patienter och anhöriga möts med empati och kunskap, för att 

patienterna ska vara sedda utifrån sina personliga behov (Socialstyrelsen, 2005b).  

 

Enligt Maslows behovsteori utgör trygghet ett grundläggande behov för överlevnad och 

välbefinnande. Utöver trygghet har människan också andra behov såsom kärlek, gemenskap, 

uppskattning och självförverkligande (Maslow, 1970; Dahlberg & Segesten, 2010). Känsla av 

otrygghet uppstår när man inte längre kan lita på sin egen kropp. Otrygghetskänslan kan hos 

den äldre förstärkas om patientens behov av omvårdnad inte tillgodoses, något som i 

förlängningen kan ge upphov till rädsla (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009). Otryggheten 

kan således generera ett vårdlidande genom att tillgången till omvårdnadsinsatser uteblir i den 

aktuella vårdsituationen (Eriksson, 1994). Det finns en risk att äldre patienters behov förbises 

i vårdandet på akutmottagning och detta kan skapa oro och otrygghet hos den äldre patienten 

(Ekwall, 2011; Nydén, Petersson & Nyström, 2003; Larsson Kihlgren, Nilsson & Sörlie, 

2005; Finamore & Turris, 2009).  

 

Till akutmottagningen kommer patienter som uppvisar olika upplevda symtom och uppvisade 

tecken på sjukdomar och skador. Deras tillstånd varierar från livshotande tillstånd till 

lindringa sjukdomar som inte nödvändigtvis försämras under ett par timmars väntetid 

(Larsson Kihlgren et al. 2005). Sjuksköterskan har alltid ansvar för att identifiera patienternas 

omedelbara vårdbehov och tillgodose att de åtgärder och insatser som är nödvändiga sätts in. 

Oavsett angelägenhetsgrad ska sjuksköterskan starta nödvändiga omvårdnadshandlingar 

(Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2010).  

 

Patientsäkerhet  

 

Målsättningen med vården är enligt HSL (SFS 1982:763) att tillhandahålla vård som baseras 

på kunskap och klinisk erfarenhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Ett sätt att säkra vården är att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete (Socialstyrelsen, 2006). 
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Patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659) tydliggör vårdgivarens skyldighet att utreda händelser 

där vårdskador riskerar att uppstå eller har uppstått, förebygga vårdskador samt säkerställa att 

personalen har adekvat kompetens som motsvarar de krav arbetet ställer vad det gäller att ge 

patienterna vård. Patientsäkerhet ska vara en pågående, medveten och systematiskt process 

som sträva till att ge vård som motsvarar patienters behov av trygghet och säkerhet. 

Patientsäker vård främjas bland annat genom kommunikation mellan vårdpersonal, patienter 

och anhöriga där vårdklimatet är tillåtande och omhuldande (Muntlin, Carlsson & 

Gunningberg, 2010; Meginniss, Damian & Falvo, 2012). 

 

Evidens och riktlinjer 

 

Evidensbaserad vård betyder att man medvetet och systematiskt strävar efter att bygga vården 

på bästa möjliga vetenskapliga grund (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 

2012) och riktlinjer ska vara sytematiskt utarbetade och ett stöd för vårdpersonalen i deras 

dagliga arbete och göra vården säker (AGREE, 2001). En begränsning med den omvårdnad 

som ges idag är att den är traditionsbunden vilket medför att evidensbaserad vård har fått stått 

tillbaka (Merril & Ravert, 2008). 

 

Riktlinjer ska byggas på evidensbaserad forskning och är ett verktyg i arbetet med att 

förbättra vårdkvaliteten. Utvecklandet av riktlinjer förutsätter resurser såsom avsatt tid till 

kunskapssökning samt kunskap i hur man söker för att kunna garantera evidens (Miller & 

Kearney, 2003). Riktlinjer är dokument som används vägledande i det praktiska arbetet och 

innehåller information som syftar till att underlätta kliniska beslut. Framtagandet av riktlinjer 

innefattar kritisk granskning av kvaliteten och en utvärdering av styrkan hos publicerade bevis 

(Hanson, Hoss & Wesorik, 2008). Evidensutvecklingen sker i snabb takt vilket medför att 

befintliga riktlinjer bör granskas och uppdateras vart tredje år (Polit & Beck, 2012). 

 

Sjuksköterskan har ett ansvar att kritiskt reflektera över de rutiner och arbetsmetoder som 

används på arbetsplatsen (Socialstyrelsen, 2005b). Den snabba kunskapsutvecklingen medför 

ökade krav på att inhämta vetenskapliga kunskaper. Det leder i sin tur till ett behov av 

sjuksköterskor med akademisk kompetens såsom magister-, master- och doktorsexamen som 

genom sin kompetens har förmåga att ansvara för utvecklingen av ett kunskapsbaserat 

arbetssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2011), exempelvis på akutmottagningar. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Den vård som ges vid akutmottagning ska vara av god kvalitet, säker och anpassad efter 

patientens behov.  

 

Äldre människor är en sårbar patientgrupp eftersom de riskerar att drabbas hårdare när 

akutmottagningen är överbelastad och exempelvis har långa väntetider. Sårbarheten ökar 

eftersom äldre i större omfattning är påverkade vad det gäller nutrition och allmäntillstånd. 

Säkerställandet av omvårdnadskvalitén på en akutmottagning förutsätter att det finns kliniska 

riktlinjer som klargör vad som måste säkerställas, vem som ansvarar för säkerställandet och 

att riktlinjerna är giltiga under dygnets alla timmar. 
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SYFTE 

Syftet är att undersöka riktlinjerna gällande omvårdnad av äldre patienter på Sveriges 

akutmottagningar och hur riktlinjerna överensstämmer med vetenskap och beprövad 

erfarenhet.  

 

METOD 

En kvantitativ metod med en deskriptiv ansats valdes (Polit & Beck, 2012) för att belysa 

fenomenet med och förekomsten av kliniska riktlinjer. 

 

Författarnas förförståelse 

 

Förförståelsen kan beskrivas som en fördom som formas av tidigare erfarenheter och påverkar 

den enskildes förmåga att vara objektiv (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008; Nyström, 2003). 

Författarna till aktuell studie hade före studien uppfattningen att riktlinjer gällande omvårdnad 

av äldre på akutmottagning inte förekom i någon större omfattning beroende på att 

framtagandet av riktlinjer är tidskonsumerande och tar tid från den patientnära vården vilket 

tillgängliga resurser inte medger. Samtidigt medförde uppfattningen att det inte heller fanns 

några föreställningar kring vad eventuellt befintliga riktlinjer kunde innehålla. Författarna 

hade således begränsade förhoppningar att datainsamlingen skulle generera någon nämnvärd 

volym av riktlinjer. Författarna har utifrån bästa förmåga haft ambitionen att inte låta 

förförståelsen påverka studien utan i stället försökt hantera denna och förutsättningslöst 

studera det som anges i syftet. 

 

Urval 

 

Studien genomfördes som en totalundersökning vid Sveriges samtliga sjukhusbundna 

akutmottagningar. Avsikten med att göra en totalstudie var viljan att skapa en klar bild 

avseende riktlinjer för omvårdnad av äldre vid Sveriges akutmottagningar.  

 

Inklusionskriterierna var att akutmottagningarna skulle ha disciplinerna medicin, kirurgi 

och/eller ortopedi. Akutmottagningar identifierades genom en förteckning över 

sjukvårdsanläggningar (HSI, 2011) vilken omfattade 77 sjukhusbundna akutmottagningar. 

 

Respektive akutmottagning fick sig ett informationsbrev tillskickat med en inbjudan att delta i 

studien samt ett frågeformulär. Informationsbrevet adresserades till första linjens chef 

(vårdenhetschef, chefssjuksköterska etc.) innehållande en beskrivning av studiens bakgrund, 

syfte och avsedd metod (se Bilaga 1). Samtycke till att delta i studien lämnades genom att 

första linjens chef besvarade och skickade tillbaka frågeformuläret. 

 

Datainsamling 

Frågeformulär 

 

Frågeformuläret bestod av frågor angående chefens utbildningsbakgrund, tjänsteår på 

akutmottagningen och kön. Formuläret bestod också av frågor gällande antal sjuksköterskor, 
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undersköterskor, discipliner på akutmottagningen och demografiska frågor såsom antal 

besökande/år, befolkningsunderlag, antal äldre som besöker akutmottagningarna samt 

förekomst av riktlinjer för omhändertagandet av äldre (se Bilaga 2).  

 

Frågeformuläret bestod av sju öppna frågeställningar för fritextsvar och tre frågor med fasta 

svarsalternativ Avsikten med frågeformuläret var att få en beskrivning av respektive 

akutmottagning. Frågeformuläret avslutades med ett stort tack för medverkan och en 

valmöjlighet att få ta del av resultatet  

 

Vid uteblivna svar skickades en första påminnelse ut efter två veckor efter det att 

frågeformuläret hade postats (se Bilaga 3). En andra påminnelse skickades en vecka senare till 

dem som fortfarande inte hade svarat (se Bilaga 4). Svarsfrekvensen efter det första utskicket 

var 31 svar (40,2 %). Första påminnelse gav åtta svar, (10,4 %) och efter den andra och sista 

påminnelsen erhölls ytterligare sju svar (9,1 %). Fyra första linjens chefer hörde själva av sig 

då de endast hade fått påminnelsebrev trots att dessa var adresserade till samma adress som 

informationsbrev och frågeformulär. Möjlighet att via e-post få frågeformuläret tillsänt sig 

erbjöds och två respondenter svarade via den möjligheten. Den slutgiltiga svarsfrekvensen 

uppgick till 46 svar (59,7 %). 

 

Frågeformuläret kodades för att möjliggöra kontroll över vilka som deltog i studien liksom 

möjliggöra påminnelser till de akutmottagningar som uteblev. Kontrollen bestod i att alla 

inkomna frågeformulärs kod bockades av i en kodnyckel som i sin tur förvarades åtskilt från 

datamaterialet.  

 

Instrument 

AGREE 

 

För att besvara syftet användes granskningsinstrumentet Appraisal of Guidelines for Research 

& Evaluation Instrument, (AGREE). Granskningsinstrumentet AGREE är ett instrument för 

att kunna bedöma riktlinjer och är avsett som ett stöd för dem som utformar och använder 

riktlinjer, när de kliniska riktlinjernas metodologiska kvalitet ska bedömas eller uppdateras 

(AGREE, 2001). 

 

AGREE (2001) är uppbyggt av 23 huvudpunkter som är indelade i 6 domäner som beskriver 

en specifik aspekt av riktlinjen. Kategoriseringen av dessa 6 domäner lyder enligt följande: 

Mål och syfte, Berörda intressenters delaktighet, Noggrannhet, Tydlighet och framställning, 

Tillämplighet och Redaktionell självständighet. Utifrån en fyrapoängsskala graderas varje 

domän från som högst 4 – ”instämmer helt” (strongly agree) till som lägst 1 – ”instämmer inte 

alls” (strongly disagree). Där emellan finns graderingen 3 – ”instämmer” och 2 – ”instämmer 

inte”. I vilken utsträckning ett kriterium har uppfyllts utkristalliseras vid sammanräkningen av 

tilldelade poäng. Genom att addera poängen i ett avsnitt och ange i procent av högsta möjliga 

poäng synliggörs summan för varje avsnitt. Dock bör inte poängen för respektive avsnitt som 

är oberoende av varandra summeras till en totalsumma (Se figur 1).  

 

Om bedömaren enligt AGREE känner osäkerhet i samband med sin poängsättning, finns vid 

varje punkt utrymme för att kommentera sitt ställningstagande, exempelvis om det upplevs att 

det saknas information. 
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Figur 1. Formel för procentuträkning av varje domän, hämtat från AGREE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att öka bedömningens tillförlitlighet rekommenderas att varje riktlinje bedöms av minst 

två, helst fyra av varandra oberoende bedömare. 

 

Efter genomförd analys görs en helhetsbedömning det vill säga om riktlinjen kan 

rekommenderas att använda i praktiken. Riktlinjens kvalitet bedöms utifrån samtliga kriterier 

och ett omdöme ges med alternativen – ”rekommenderas starkt”, ”rekommenderas (med 

villkor eller ändringar)”, ”rekommenderas inte” eller omdömet ”osäker” (AGREE, 2001). 

AGREE instrumentet bedömer riktlinjens metodologiska kvalitet och höga poäng innebär inte 

att riktlinjen är bättre innehållsmässigt eftersom AGREE inte bedömer detta.  

 

Bortfallsanalys 

 

Datainsamlingen var förenat med både ett externt och ett internt bortfall. Det externa 

bortfallet utgjordes av respondenter som inte deltog i studien och det interna bortfallet 

utgjordes av svar på endast vissa frågor. Analys och diskussion kring bortfallet och hur 

bortfallet påverkar resultaten är betydelsefullt (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Externt bortfall 

 

Det externa bortfallet uppgick till 31 (40 %). En fullständig bortfallsanalys har inte gjorts 

eftersom tiden det skulle ta att ringa till samtliga akutmottagningar ansåg för lång i 

förhållande till aktuell studies tidsram. Dock togs telefonkontakt med tio akutmottagningar 

som besvarat frågeformuläret men inte bifogat någon riktlinje. Orsaken till att någon riktlinje 

inte bifogats varierade. Två uppgav att de av misstag hade fyllt i fel ruta, tre hade inte förstått 

att de skulle bifoga riktlinjen, en hade inte fått något material alls trots att formuläret hade 

skickats åter och två besvarade inte frågan alls. Två första linjens chefer fick författarna ingen 

kontakt med trots upprepade försök. Av dessa tio gjordes en överenskommelse med tre första 

linjens chefer att de skulle översända sina riktlinjer, något som sedan inte infriades. Någon 

förnyad kontakt togs inte med de tre cheferna. Telefonkontakten resulterade i att studien 

tillfördes ytterligare tre riktlinjer. 

 

Erhållna poäng – lägsta möjliga poäng 

         
 

          = 

                 Högsta möjliga poäng – lägsta möjliga poäng 

 

36-12 24 

 
 

  = 
 

  = 0,67 x 100 = 67 % 

48-12 36 
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Internt bortfall  

 

Det interna bortfallet utgjordes av frågeställningar rörande kön, befolkningsunderlag, 

patientbesök av äldre per år. Fyra respondenter uppgav inte hur stort befolkningsunderlag 

akutmottagningen har. Tolv respondenter angav inte hur många patientbesök per år av äldre 

akutmottagningen hade. I nio av tolv frågeformulär uppgav respondenterna något av följande 

svar till varför de inte hade besvarat frågor, ”har inte statistiken”, ”många”, ”vad menas med 

äldre?”, ”övervägande”, ”vi har många äldre i denna länsdel”. Tre respondenter lämnade 

inget svar alls.  

 

Frågan om vilka discipliner akutmottagningen handlägger valdes bort på grund av ett allt för 

stort bortfall. Motivet till att ta bort frågan var att den uppenbart hade misstolkats vilket 

uttrycktes genom att 40 akutmottagningar (87 %) uppgav att de handlägger medicin och 30 

akutmottagningar (77 %) uppgav att de hade kirurgi och/eller ortopedi.  

 

Medicinska beslutsunderlag såsom Rapid Emergency Triage Treatment System, (RETTS) och 

Medicin Emergency Triage Treatment System, (METTS) exkluderades ur studien eftersom de 

är prioriterings- och sorteringssystem där angelägenhetsgraden är det centrala och inte 

riktlinjer för omvårdnad av äldre.  

 

Dataanalys 

Frågeformulär 

 

Frågeformulärets demografiska frågor analyserades med deskriptiv statistik (Polit & Beck, 

2012). Frågeformulärsvaren sammanställdes och strukturerades i tabeller för att göra 

materialet överskådligt och hanterbart. Svarsdata beräknades och sammanställdes manuellt 

och presenteras som antal och procentsatser. Demografin användes sedan för att beskriva 

akutmottagningarna. 

 

AGREE 

 

Riktlinjerna analyserades enligt AGREE (2001). I föreliggande studie gjordes analyserna först 

individuellt av de båda författarna och för att säkerställa att författarna var överens med 

bedömningarna gjordes också en gemensam analys av samtliga riktlinjer. Poängtilldelningen 

överensstämde genomgående väl mellan de båda författarna. Vid två tillfällen då författarna 

poängsatt olika diskuterades detta mellan författarna och ett gemensamt beslut togs om 

poängtilldelningen. 

 

Forskningsetiska principer 

 

Forskningsetiska principer anger normer och förhållningssätt mellan forskaren och 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare. Forskningsetik syftar till att skapa avvägningar 

mellan forskningskravet och individskyddet. Vetenskapsrådet (2002) anger fyra huvudkrav: 

konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet. Utifrån 

dessa krav sammansattes ett brev till första linjens chefer (se Bilaga 1). Studien utförs inom 
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ramen för utbildning på avancerad nivå vilket medför att prövning av den forskningsetiska 

nämnden inte är nödvändig (SFS 2003:460).  

 

I det brev som skickades till första linjens chefer vid de berörda akutmottagningarna (se 

Bilaga 1) framgick syftet med studien, att deltagandet var frivilligt och att respondenterna när 

som helst kunde avbryta sin medverkan i studien utan att meddela någon orsak. Forsknings 

materialet skulle enbart vara tillgängligt för forskarna själva samt handledaren på Högskolan i 

Borås.  

 

Forskning kan leda till förbättringar och den nytta som forskningsresultatet kan leda till är 

angeläget för samhället och medborgarna (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2007). De 

besvär eller negativa upplevelser som respondenterna kan uppleva är främst relaterade till att 

enkäten kan uppfattas tidskrävande men även att frågorna kan upplevas som obehagliga då 

några är personliga. De besvär eller negativa upplevelser som kan uppstå anses som ringa och 

inryms inom chefsfunktionen. 

 

RESULTAT 

Resultat av frågeformulär 

 

Resultatet visar att av 46 deltagande akutmottagningar hade 10 (21 %) riktlinjer för 

omvårdnad av äldre. Majoriteten av förstalinjens chefer är kvinnor och deras genomsnittliga 

anställningstid som chef är 6,6 år (RANGE 3 veckor – 16 år). Deras utbildningsbakgrund 

varierade där flertalet har en äldre sjuksköterskeutbildning utan kandidatexamen kombinerat 

med en specialistutbildning. Till gruppen specialistutbildningar hör dagens 

specialistutbildningar men också det som tidigare kallades för vidareutbildning. Inriktningen 

på dessa utbildningar är huvudsakligen akut- och olycksfall, intensivvårdsutbildning samt 

medicin och kirurgi. En chef har avlagt magisterexamen inom akutsjukvård och två var 

utbildade läkare. För mer detaljerad information, se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Beskrivning av första linjens chef kön, anställningstid samt utbildningsbakgrund. 

Kön*  

Kvinna 35 

Man 10 

  

Anställningstid   

< 1 år 10 

2-6 år 19 

7-10 år 12 

11-16 år   5 

  

Utbildningsbakgrund  

Äldre sjuksköterskeutbildning, 

utan kandidatexamen 

16 

Nyare sjuksköterskeutbildning, 

med kandidatexamen 

  6 

Specialistutbildning** 24 

*En respondent svarade inte. **Två respondenter uppgav läkarutbildning och en respondent magisterexamen. 
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Bemanning 

 

De akutmottagningar som besvarade frågeformuläret var i medeltal bemannade med 37 

sjuksköterskor (RANGE 6-100) och 21 undersköterskor (RANGE 3-65).  

 

Akutmottagningen 

 

Akutmottagningarnas upptagningsområde varierade mellan 30 000 – 750 000 personer och 

uppskattningsvis utgör andelen äldre som söker akutmottagningar 14 -75 % (se Tabell 2).  

 

Tabell 2. Antal äldrebesök/år i procent i förhållande till befolkningsunderlag. 
Befolkningsunderlag * antal 

akutmottagningar 
äldrebesök/år** 

30 000-100 000 23 14-75 % 

101 000-200 000   9 34-70 % 

201 000-420 000   8 16,5-70 % 

421 000-750 000   1 20 % 
*Bortfall: fem akutmottagningar besvarade inte frågan. 

**Tolv akutmottagningar besvarade inte frågan. 
 

Tre av tio akutmottagningar (33 %) som hade ett upptagningsområde mellan 201 000- 

420 000 invånare uppgav att de hade riktlinjer för omvårdnaden av äldre. Av de mindre 

akutmottagningarna som hade mellan 30 000 – 100 000 invånare uppgav fyra av 23 

akutmottagningar (17 %) att de hade riktlinjer för omvårdnaden av äldre. 

 

Resultat av AGREE – analysen 

 

De riktlinjer som ligger tillgrund för bedömningen har tilldelats ett nummer mellan I- X. 

Bedömningen redovisas och presenteras utifrån de olika domänerna. 

 

Domän 1: Mål och syfte 

Domänen mål och syfte ämnar beskriva riktlinjens syfte, målgrupp och vilket riskområde 

riktlinjen ämnar förebygga. Totalt når riktlinjerna tillsammans 52,22 %.  

 

Sju (70 %) riktlinjer beskriver syftet med riktlinjerna och beskriver det som ”äldre med 

komplexa behov…”, ”80+ eller multisjuk”, och ”äldre patienter med ökat 

omvårdnadsbehov”.  

 

Två (20 %) riktlinjer beskriver målgruppen enbart genom att benämna patientgruppen som 

enbart ”äldre”.  
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Riskområden beskrivs i 5 (50 %) av riktlinjerna och då företrädesvis som fall, smärta, 

trycksår, elimination, nutrition samt tillsyn. Beskrivningarna innehåller följande bedömningar 

och rekommendationer: 

 

Förhindra fall: ”följeslagare vid förflyttningar”, ”tillgänglig ringklocka”, ”gånghjälpmedel”, 

”sänggrindar” samt ”tillsyn”. Smärta: ”smärtskatta”, ”smärtlindra vid behov” och ”var 

uppmärksam på beteende som kan vara förenat med smärta”. Trycksår: ”tryckavlastande 

madrass”, ”lägesändringar” och ”inspektion av hudkostym” Elimination: ”förmåga att gå på 

toaletten” och ”identifiera eventuella hjälpbehov såsom byte av inkontinensskydd och/eller 

tömning av urinpåse för kateterbärare”. Nutrition: ”frikostighet med kosttillägg” och 

”identifiering av munvårdsbehovet” (se Figur 2).  

 

Figur 2. Resultat i poäng för varje fråga i domän 1: Mål och syfte 

 
 

Domän 2: Berörda intressenters delaktighet 

 

Domänen granskar hur äldres uppfattningar av omvårdnad har tillvaratagits i utvecklandet av 

riktlinjerna, vilka som varit med i framtagningsprocessen, hur målgruppen har definierats 

samt för vem riktlinjen gäller. Totalt når riktlinjerna tillsammans 15 %.  

  

En (10 %) riktlinje refererar till studier av äldres upplevelser och behov, i övriga riktlinjer 

framgår det inte huruvida äldres uppfattningar av omvårdnad har efterfrågats Ingen riktlinje 

har testats på målgruppen före publicering. 

 

Gemensamt för samtliga riktlinjer är att det inte framgår vilka som har varit delaktiga i 

framtagandet av riktlinjen. . Två (20 %) riktlinjer upplyser om att en arbetsgrupp har tagit 

fram riktlinjen. Dock saknas beskrivningar av vilka yrkeskategorier har ingått i arbetsgruppen. 

Tre (30 %) riktlinjer har skrivits under av överläkare, verksamhetschef eller avdelningschef 

och visar därmed att riktlinjen är godkänd för användning.  Fem (50 %) riktlinjer har bara ett 

namn på vem som ansvarar för riktlinjens godkännande utan närmare beskrivning av titel eller 

funktion. 

 

Tre (30 %) av riktlinjerna definierar målgruppen med: ”> 80 år eller äldre”, ”äldre med ökat 

omvårdnadsbehov” och ”> 70 år”. Fyra (40 %) använder begrepp som ”de mest sjuka” och 

”äldre på akutmottagning” (se Figur 3). 
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Figur 3. Resultat i poäng för varje fråga i domän 2: Berörda intressenters delaktighet. 

 

Domän 3: Stringens (noggrannhet) i framställningen 

 

Domänen granskar hur riktlinjen tagits fram, vilken evidens som legat till grund för 

framtagandet, metodval och hur evidensen redovisats. Domänen granskar även om extern 

expertis har anlitats före publicering, förfaringssätt för att uppdatera riktlinjen samt om man 

har beaktat eventuella positiva eller negativa hälsoeffekter eller risker för målgruppen under 

framställningen.  

 

Totalt når riktlinjerna ett genomsnitt på 5,54 %. Två (20 %) riktlinjer anger hur riktlinjerna 

har framställts och vilken evidens riktlinjen baserar sig på. De två riktlinjerna är byggda på 

material från exempelvis Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. Den ena 

riktlinjen utmärker sig genom att den bygger på vetenskapliga artiklar från tidskrifter såsom 

Journal of Emergency Nursing, Scandinavian Journal of Caring Sciences, Annals of 

Emergency Medicin, Accident and Emergency Nursing och Journal of Clinical Nursing.  

 

Åtta (80 %) riktlinjer redovisar inte metodval och kriterier för evidensbaseringen under 

framställningsfasen. Ingen av de tio riktlinjerna beskriver vilka rutiner för uppdatering som 

finns. Det saknas också beskrivningar kring vilka effekter riktlinjerna förväntas få vid 

användning (se Figur 4). 

 

Figur 4. Resultat i poäng för varje fråga i domän 3: Noggrannhet i framställning. 
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Domän 4: Tydlighet och framställning 

 

Domänen granskar hur tydlig riktlinjen är utifrån de rekommendationer som riktlinjen 

förmedlar. Med tydlighet avses om eventuella handlingsalternativ presenteras det vill säga 

vad som förväntas att vårdpersonalen ska göra samt vilka strategier som finns för 

implementering och spridning av riktlinjen. 

 

Resultatet för domänen är 26,67 %. Huvudrekommendationerna presenteras i nio (90 %) 

riktlinjer på ett urskiljbart sätt exempelvis med fet stil, understrykning och/eller i en 

punktlista.  

 

Tre (30 %) riktlinjer anger tydliga handlingsalternativ och rekommendationer. De framställs 

som: ”vid feber >38,5 C ge Alvedon 1g”, ”vid systoliskt blodtryck under 100 sätt infusion 

Ringer-Acetat”, ”vid saturation < 90 % ge 0,5-2 liter syrgas” och ”kontrollera bladderscan 

om patienten inte varit och kissat på fyra timmar”. 

 

Hur riktlinjerna ska implementeras i den dagliga vården framgår inte (se Figur 5). 

 

Figur 5. Resultat i poäng för varje fråga i domän 4: Tydlighet och framställning. 

 
 

Domän 5: Tillämpbarhet 

 

Domänen granskar tillämpbarheten av riktlinjen exempelvis om riktlinjen medfört 

organisatoriska förändringar, kostnads ökningar men också huruvida följsamheten till 

riktlinjen mäts. 

 

Granskningen kan inte påvisa att riktlinjerna har medfört förändringar av den vardagliga 

verksamheten eller av samordningen med andra enheter. Det framgår inte heller om riktlinjen 

påverkar tilldelade resurser som exempelvis kostnadsökningar för ny utrustning och 

specialiserad personal. 

 

Gemensamt för samtliga riktlinjer är också att det saknas beskrivningar av hur följsamhet till 

riktlinjerna mäts (se Figur 6). 
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Figur 6. Resultat i poäng för varje fråga i domän 5: Tillämpbarhet. 

 
 

Domän 6: Redaktionell självständighet 

 

Domänen granskar huruvida riktlinjerna är utarbetade med externt ekonomiskt stöd och om 

det under framtagningsprocessen förekommit några intressekonflikter bland deltagarna i 

utformandet av riktlinjen. 

 

Det framkommer inte i någon riktlinje ifall de är utarbetade med externt ekonomiskt stöd eller 

om det förekommit intressekonflikter (se Figur 7). 

 

Figur 7. Resultat i poäng för varje fråga i domän 6: Redaktionell självständighet. 

 
 

Övergripande bedömning 

 

Granskade riktlinjer har en struktur som gör att det i flera av riktlinjerna är lätt att avgöra ifall 

riktlinjen har relevans för omvårdnaden av äldre. De åtgärder som riktlinjerna föreskriver att 

omvårdnadspersonalen ska utföra är lätta att urskilja. Granskningen visar att riktlinjerna är 

ofullständiga vad det gäller handlingsplaner, checklistor och preventiva åtgärder. Riktlinjerna 

saknar vidare beskrivning gällande vilken evidensbaserad grund riktlinjerna vilar på. Bristen 

påverkar därmed säkerställandet av omvårdnaden av äldre patienter på akutmottagningarna. 

Den övergripande bedömningen blir därför att inga riktlinjer kan rekommenderas. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Aktuell studie har använt sig av en kvantitativ metod eftersom syftet var att granska kliniska 

riktlinjer för omvårdnad av äldre på Sveriges akutmottagningar, kartlägga förekomsten av 

riktlinjer och kvantifiera detta. Metodvalet har uppfattats svara an på studiens frågeställning 

och syfte, vilket i sig också verifierar metodens validitet det vill säga förmågan att mäta det 

som ska mätas. Svarsfrekvens ligger inom ramen för vad en enkätstudie kan förväntas uppnå. 

Inom metodlitteraturen uppges en svarsfrekvens mellan 50-70 % vara acceptabel för en 

enkätstudie (Trost, 2007; Polit & Beck, 2012). Enligt de rekommendationer som finns för 

AGREE (2001) ska riktlinjer granskas av minst två av varandra oberoende personer men 

AGREE förordar att det helst ska vara fyra granskare för att göra tillförlitligheten högre. I 

aktuell studie har det inte varit möjligt att vara fler granskare eftersom förutsättningarna för 

examensarbetet har varit begränsande. Däremot har granskningen skett oberoende av varandra 

vilket har uppfattas som ett sätt att säkerställa den interna reliabiliteten (Polit & Beck, 2012). 

 

Datainsamling 

 

Ett problem med datainsamlingen har varit att den databas från vilken respektive 

akutmottagning identifierades inte var uppdaterad. Detta visade sig genom att två 

akutmottagningar hade slagits samman och att en akutmottagning inte längre existerade. 

Bristen medför en risk att det finns akutmottagningar som har blivit omedvetet exkluderade 

vilket kan inverka på studiens validitet. Ett annat problem gäller det externa bortfallet 

omfattande 31 akutmottagningar (40 %). Varför så många avstod från att delta är inte klarlagt 

men en orsak kan vara att informationsbrevet med tillhörande frågeformulär inte hade den 

skärpa och tydlighet författarna avsåg. En otydlighet är att det inte framgick att första linjens 

chef skulle returnera frågeformuläret oavsett om de hade riktlinjer eller inte.  

 

Ett annat tydligt problem är att det på större sjukhus förekommer flera första linjens chefer på 

samma akutmottagning. Detta kan ha medfört att en chef fått informationsbrevet med 

tillhörande frågeformulär men inte besvarat det och en annan chef fått påminnelsebrev utan att 

ha vetskap om vad det gäller. En effekt kan således vara att utskicken har medfört förvirring 

på akutmottagningar med fler än en chef. Postgången kan också ha påverkat datainsamlingen. 

Informationsbrev med tillhörande frågeformulär adresserades inte till en namngiven person 

utan endast med tituleringen första linjens chef/vårdenhetschef/chefssjuksköterska. 

Komplexiteten i postgången kan förklara varför två respondenter uppgav sig vara läkare, 

vilket tyder på att informationsbrevet kan ha kommit till fel person eftersom de flesta första 

linjens chefer är sjuksköterskor till professionen. Huruvida det har påverkat studien negativt 

är svårt att ha en uppfattning om. Påverkan kan naturligtvis ha skett på de demografiska 

frågorna men däremot bedöms det inte sannolikt att det har påverkat granskningen av 

inskickade riktlinjer. 

 

Antalet demografiska frågor och dess konstruktion kan också ha inverkat på svarsfrekvensen. 

Vissa frågor kan ha uppfattats som svårbesvarade exempelvis frågan om hur många 

äldrebesök akutmottagningen har per år. Detta kan ha medfört att det har skapats en osäkerhet 

vilket kan ha bidragit till bortfallet. En test av aktuellt frågeformulär hade varit värdefullt för 
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att upptäcka otydligheter i frågekonstruktionen. Det interna bortfallet i frågeformuläret har 

dock inte påverkat själva granskningen av riktlinjerna och graden av evidens bakom dessa. 

 

Analys 

 

Granskning av evidens kan göras på olika sätt. Statens beredning för medicinsk utvärdering 

SBU kontrollerar evidens i med hjälp av granskningsinstrumentet Grading of 

Recommendations Assessment Development and Evalution - GRADE (SBU, 2012). Detta 

instrument klassificerar evidens i fyra olika nivåer: hög, medel, låg eller mycket låg. 

Användandet av GRADE hade varit rimligt med utgångspunkt från att det används nationellt 

men eftersom GRADE inte är helt utvecklat valdes GRADE bort. I stället valde författarna 

AGREE eftersom det har varit i bruk en längre tid och därigenom blivit ett beprövat 

instrument. 
 

 

AGREE finns i två versioner: AGREE från 2001 och AGREE II från 2010 som är en 

reviderad version. Författarna valde det ursprungliga AGREE istället för AGREE II . AGREE 

från 2001 har använts under många år vilket gör det väl utvärderat, beprövat och därmed kan 

det antas att instrumentet ha god reliabilitet. Resultatets validitet bedöms av författarna som 

god. Granskningarna av de olika riktlinjerna med tillhörande poängtilldelning överensstämde 

väl mellan författarna. Vid de tillfällen överensstämmande inte fanns diskuterades 

granskningen innan poäng tilldelades. En begränsning i bedömningen av riktlinjerna utifrån 

AGREE är författarnas oerfarenhet gällande användandet av bedömningsinstrumentet. Det 

medför att bedömningens reliabilitet kan ha påverkats negativt.  

 

Ytterligare en begränsning med användningen av AGREE är att det är ett snävt instrument 

vad det gäller kvalitativa nyanser. Det medför att granskningsinstrumentet uppfattas vara 

bättre lämpat för den medicinska vetenskapen. Slutligen ger inte AGREE-instrumentet någon 

bedömning av patientnyttan med riktlinjerna vilket uppfattas som en brist.  

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att ingen av de granskade riktlinjerna kan rekommenderas för omvårdnad av 

äldre på akutmottagning och det finns tydliga brister i riktlinjernas utformning vad det gäller 

evidens.  

 

Förekomst av omvårdnadsriktlinjer av äldre på akutmottagning 

 

Resultatet visar att ett fåtal akutmottagningar har riktlinjer för omvårdnad av äldre. Frånvaro 

av riktlinjer innebär att chefer för akutmottagningarna inte tar sitt fulla ansvar för att 

kontinuerligt följa upp och utvärdera akutmottagningens systematiska kvalitetsarbete något de 

har ansvar för (Socialstyrelsen, 2009b). 

 

En förklaring till det ofullständiga ansvartagandet kan vara grundat på okunskap. Det finns 

första linjens chefer som uppger att det inte behövs specifika riktlinjer för omvårdnad av äldre 

eftersom de använder ett triageringssytem (exempelvis RETTS som tidigare benämndes 

METTS). Det som dessa chefer inte tar hänsyn till är att triageringssystemen i huvudsak är 

prioriterings- och sorterings system som inte tar hänsyn till ålder. Enligt Rutschmann et al. 
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(2005) innebär detta en risk för att äldres behov inte tillfullo tas hänsyn till och äldre riskerar 

att bli lågt prioriterade. Detta kan i sin tur försämra äldres hälsa eftersom de får vänta längre. 

Därför är det viktigt att akutmottagningarna skapar evidensbaserade riktlinjer som möjliggör 

en mer korrekt bedömning av äldre samt aktuell funktions- och sjukdomsstatus för att 

därigenom kunna reducera väntetiderna för äldre på akutmottagningarna (Blakemore, 2012; 

Duaso & López-Soto, 2009).  

 

Omvårdnad av äldre 

 

Resultatet visar en kraftig variation av äldrebesök på akutmottagningarna. Frågan är huruvida 

en spridning mellan (14-75 %) är en spegling av verkligheten eller om det är ett uttryck för en 

ofullständig kännedom om vad för patienter som söker vård och behandling på 

akutmottagningen. Samtidigt ska detta ses i ljuset av att cirka 20 procent av befolkningen 

beräknas vara äldre 2020 (Socialstyrelsen, 2009a). Det medför att det blir särskilt viktigt att 

säkerställa tillgång på riktlinjer som är anpassade och optimerar omvårdanden för äldre 

patienter (Salvi et al. 2007; Leah & Adams, 2010; Samaras, Chevalley, Samaras & Gold, 

2010; Baumbusch & Shaw, 2011). 

 

Resultatet visar att de akutmottagningar som beräknas få störst ökning av äldre så har bara tre 

av 13 akutmottagningar riktlinjer. Det medför att det finns fog för att påstå att det finns en 

bristfällig handlingsberedskap avseende omhändertagandet av äldre på akutmottagningarna. 

Detta är bekymmersamt eftersom omvårdanden av denna växande patientgrupp måste 

optimeras och anpassas utifrån deras behov (Moyle, Borbasi, Wallis, Olorenshaw & Gracia, 

2010). 

 

Enligt Hwang & Morrison (2007) kan riktlinjer och triageringssystem som är speciellt 

anpassade för äldre i kombination med specialistkompetent personal vad det gäller vård av 

äldre leda till att tiden på akutmottagningen kortas och antalet vårddygn minskas. Dessa 

effekter kan antas ha en betydelsefull samhällsnytta.  

 

Vårdskador 

 

Resultatet visar att granskade riktlinjer innehåller olika omvårdnads- och medicinska 

beskrivningar på åtgärder inriktade mot nutrition, elimination, hudkostym, aktivitet och 

smärtlindring. Fallriskbedömning förekommer i begränsad omfattning och sker främst i 

samband med att patienten kommer till akutmottagningen. Bristen på fallriskbedömningar är 

anmärkningsvärda eftersom balanssvårigheter och fall är en av de vanligaste sökorsakerna hos 

äldre som söker vård på akutmottagningen (Waldron, Dey, Nagree, Xiao & Flicker, 2011). 

Därför är det viktigt utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv att vårdpersonal identifierar risken 

för fall och att agera utifrån det (Håkonsen Martinsen, 2011).  

 

Resultatet visar också att endast ett fåtal riktlinjer har rekommendationer som gäller den äldre 

patientens elimination och nutrition exempelvis användning av bladderscan, byte av 

inkontinensskydd eller mat och dryck alternativt intravenös vätsketillförsel till patienter som 

inte kan äta eller dricka alternativt patienter som ska vara fastande . Frånvaron av riktlinjer 

som gäller byte av blöta blöjor, urinretention och dålig nutritionsstatus bidrar till att öka 

risken för trycksår och infektioner. Vårdrelaterade infektioner är ett påtagligt problem 

eftersom det förlänger vårdtiden. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting- SKL (2012b) 

genererar vårdrelaterade infektioner i snitt en ökad vårdtid med sex vårddygn.  
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Merparten av de granskade riktlinjerna visar att de rekommendationer som finns för att 

förebygga trycksår i huvudsak innebär att erbjuda äldre en säng vid ankomsten till 

akutmottagningen. Sängen ska enligt rekommendationerna helst ha en tryckavlastande 

madrass. Vidare rekommenderas att hudkostymen inspekteras vid behov samt hjälp till 

regelbundna lägesändringar. Studier visar att trycksår är frekvent förekommande och 17-27 % 

av patienterna som är inneliggande på sjukhus har trycksår. Därför är preventiva åtgärder och 

riskbedömningar viktiga för att identifiera och sätta in tryckförebyggande åtgärder.  

 

Framtida arbetsområden 

 

Resultatet visar att ingen akutmottagning har efterfrågat eller tagit fasta på äldres upplevelser 

av omvårdnad på akutmottagning. Resultatet visar också att det är de medicinska åtgärderna 

som huvudsakligen framträder i flertalet riktlinjer. Resultatet visar en klar brist genom att 

äldre inte har getts möjlighet att påverka utformningen av riktlinjerna. Det medför bland annat 

en risk för att den vårdande uppgiften blir otydlig och åsidosatt vilket i sin tur kan medföra att 

en empatisk omvårdnad uteblir. 

 

Resultatet visar på bristande rutiner för hur riktlinjerna ska uppdateras. Enligt Polit och Beck 

(2012) bör riktlinjer uppdateras och utvärderas vart tredje år och enligt patientsäkerhetslagen 

(2010:659) har vårdgivarna ett tydligare ansvar för att skapa en vårdmiljö där patienten 

känner sig trygg och får en säker vård. Därför har första linjens chefer ett betydelsefullt 

ansvar vad det gäller att kontrollera, leda och planera verksamheten men också att tillse att 

evidensbaserad kunskap används. 

 

Konklusion 

 

Resultatet visar att det finns påtagliga brister gällande riktlinjer för omvårdnad av äldre på 

landets akutmottagningar både vad det gäller förekomst av riktlinjer men också riktlinjers 

evidensbasering. Utifrån det faktum att andelen äldre ökar ställs det andra krav på 

akutsjukvården. Därför är det nödvändigt att svenska akutmottagningar snarast skapar 

evidensbaserade riktlinjer och därigenom skapar en handlingsberedskap för detta.  

 

Implikationer 

 

Aktuell studie visar att det behövs resurser för att skapa riktlinjer för omvårdanden av de äldre 

men också rutiner för uppdatering av riktlinjerna och implementering av dessa i 

personalgruppen.  

 

Fler sjuksköterskor verksamma på akutmottagningar behöver få fördjupade kunskaper genom 

att tillgodogöra sig forskningsresultat. För att möjliggöra detta är det nödvändigt att 

arbetsgivaren skapar förutsättningar för kunskapsfördjupning exempelvis genom att 

utbildning sker på betald arbetstid. Högskolor och universitet kan bidra med att öka 

tillgängligheten genom att erbjuda studenter flexibla lösningar vad det gäller kurser och 

program exempelvis som distans och/eller halvfarts studier. 
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De som arbetar med att ta fram riktlinjer bör vara tydligare med att synliggöra evidensen som 

ligger till grund för dessa vilket föreliggande studie tydligt visar. AGREE instrumentet är 

användbart för att utvärdera riktlinjers vetenskaplighet men för att granska riktlinjernas 

innehåll avseende omvårdnadsåtgärder behövs det andra instrument eller metoder.  

 

En öppen dialog behövs för att kunna ta del av synpunkter och önskemål hos gruppen de 

riktar sig till, förslagsvis PRO (Pensionärernas Riksorganisation) eller SPF (Sveriges 

Pensionärsförbund). Genom att ta del av denna grupps åsikter kan akutmottagningarna 

utforma både lokalerna och omhändertagandet av de äldre på ett mer målinriktat sätt.  

 

Högskolor och universitet borde bereda geriatriken ett större utrymme i både grund- och 

specialistutbildningarna då gruppen äldre i alla sammanhang och inom alla områden kommer 

att öka.  

 

Vidare är forskningsområdet intressant för uppföljning med vetenskapliga studier över tid. 

Kartläggande och utvärderande studier av förbättringsarbete avseende omvårdnad av äldre på 

akutmottagningarna bör göras tillsammans med ytterligare analyser av kliniska riktlinjer 

riktade mot omhändertagandet av äldre på landets akutmottagningar.  
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I 

 

Bilaga 1. Information till första linjens chefer 

 

 
 

 

Undersökning av kliniska riktlinjer för äldre på Akutmottagning  
 

Hej. 

Vi är två sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningen i Borås. Vi läser 

magisterprogrammet med inriktning mot akutsjukvård vid Högskolan i Borås. Som en del i 

denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

 

Den patientgrupp som vi har valt att studera är den allt växande gruppen av äldre, ofta 

multisjuka.  

 

Syftet med studien är att undersöka evidensen bakom de riktlinjer som finns på landets 

akutmottagningar om hur man omhändertar de äldre patienterna.  

 

Metoden i examensarbetet är att via ett väl testat undersökningsinstrument, AGREE 

(Appraisal of Guidelines Research and Evaluation), undersöka innehållet i de riktlinjer som 

finns på Sveriges akutmottagningar. Det är vi studenter som kommer att utföra granskningen 

med hjälp av detta instrument. 

 

Datainsamlingen kommer att ske genom Ni sänder oss Era riktlinjer för omvårdanden av äldre 

på Er akutmottagning med de medföljande frågorna. Dessa skickas åter i det bifogade 

svarskuvertet. Eftersom analystiden är begränsad önskar vi svar från Er senast 7 maj. Sänd 

oss även namn och kontaktuppgifter på den som skulle kunna svara på frågor, antingen via e-

mail eller via telefonkontakt. Detta innebär inte att vi kommer att intervjua kontaktpersonen 

utan vid behov få förtydliganden. Vi hoppas på intresse, medverkan och gensvar från Er. 

 

Eftersom vi gör undersökningen som en studie inom vårt examensarbete på avancerad nivå 

krävs inget tillstånd från det forskningsetiska rådet, men det är såklart helt frivilligt att delta i 

vår studie, samt att eventuellt avbryta samarbetet utan att tala om för oss varför. 

 

Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Det betyder att uppgifter som kan 

identifiera deltagare och verksamhetsområde tas bort. Vid publicering kommer inte heller 

kontaktpersoners namn att skrivas ut. 

 

Endast behöriga kommer att ha tillgång till datamaterialet.  

Tack på förhand 

Med Vänliga Hälsningar 

Åsa Falchenberg och Kicki Ryberg-Lilja 

Vid frågor kontakta oss gärna.  

 

 

 

Åsa Falchenberg: E-post: xxx 



II 

 

Tfn: xxx 

 

Kicki Ryberg–Lilja: E-post: xxx 

Tfn: xxx 

 

 

 

 

Handledare: 

Henrik Andersson 

Universitetsadjunkt. 

Institution för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

Epost: Henrik.Andersson@hb.se 

Tfn växel Högskolan i Borås: 033-435 40 00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Henrik.Andersson@hb.se


III 

 

Bilaga 2. Frågeformulär 

 

Frågeformulär. 

 
1. Är du: 

Man  Kvinna 

 

 

 

 

 

2. Hur stort är Ert befolkningsunderlag? 

 

 

 

 

 

3. Vilken besöksfrekvens har Er akutmottagning/år? 

 

 

 

 

 

4. Hur många av dessa är äldre? 

 

 

 

 

 

5. Finns det riktlinjer för omhändertagande av äldre på Er akutmottagning? 

Ja   Nej 

 

 

 

 

 

6. Hur många undersköterskor arbetar på Er akutmottagning? 

 

 

 

 

7. Hur många sjuksköterskor arbetar på Er akutmottagning? 

 



IV 

 

 

 

8. Vilka specialiteter finns på Er akutmottagning? 

 

Medicin 

Kirurgi 

Ortopedi 

 

 

 

 

 

9. Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

Äldre sjuksköterskeutbildning. 

Nyare sjuksköterskeutbildning 

Specialistsjuksköterskeutbildning. 

Annan, vad…………………….. 

 

 

 

 

10. Hur länge har du varit vårdenhetschef på aktuell akutmottagning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önskar Ni ta del av det färdiga resultatet? 

      Ja                Nej  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort tack för Din/Er medverkan 

 



V 

 

Bilaga 3. Första påminnelsebrevet 

 

 

 
 

 

 

 

 

Påminnelse. 

 

 

 

 

Enligt våra noteringar har Ni ännu inte besvarat enkäten som Ni bör ha fått för några dagar 

sedan. Det är av allra största betydelse för studien att även Ni svarar. 

 

Vi är tacksamma om Ni skickar in enkäten snarast med eventuella riktlinjer. Om din enkät 

förekommit ber vi Er att höra av Er per telefon Åsa eller Kicki xxx 

Skulle Ni redan ha svarat, bortse då från detta brev. 

 

 

 

 

Vi är mycket tacksamma för Er medverkan. 

 

 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Åsa Falchenberg och Kicki Ryberg-Lilja 



VI 

 

Bilaga 4. Andra påminnelsebrevet 

 

 
 

 

Påminnelse. 

 

 

Enligt våra noteringar har Ni ännu inte besvarat enkäten som Ni bör ha fått för några dagar 

sedan. Det är av allra största betydelse för studien att även Ni svarar. 

 

Vi är tacksamma för om Ni skickar in enkäten snarast. För den händelse att Er enkät 

förekommit så skickar vi ett nytt. I händelse av att NI redan har svarat ber vi Er att bortse från 

detta brev. Har Ni några frågor ber vi Er vänligen att höra av Er per telefon till Åsa eller Kicki 

xxx 

 

 

 

 

 

Vi är mycket tacksamma för Er medverkan. 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Åsa Falchenberg och Kicki Ryberg-Lilja. 


