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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: På akutmottagningen vårdas akut svårt sjuka patienter som kräver ett omedelbart 

och snabbt omhändertagande. Sådana omständigheter kan medföra en rad etiska svårigheter, 

speciellt om patienten befinner sig i en utsatt situation och inte kan uttrycka sina önskemål. I 

takt med att den äldre befolkningen växer, ökar även deras behov att söka akutsjukvård. I om 

med detta finns det en underliggande oro över hur kvaliteten på vården kommer se ut för den 

här patientgruppen. 

Syfte: Att beskriva etiska svårigheter i det akuta omhändertagandet av den svårt sjuka äldre 

patienten med specifikt fokus på värdighet.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie med sjuksköterskor (n=11) på en akutmottagning. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultat: Studiens resultat visar att det finns flera etiska svårigheter i det akuta 

omhändertagandet av svårt sjuka äldre patienter. Tre huvudkategorier framkom: När 

respekten för individen brister, när livet inte får ett värdigt slut och de organisatoriska 

begränsningarnas påverkan på vården. 

Slutsats: Resultatet visar att vården av den svårt sjuka äldre patienten på akutmottagningen 

inte följer etiska riktlinjer och inte respekterar patientens rätt till integritet och värdighet. Det 

framträder i resultatet en kultur där omhändertagandet i vissa situationer är direkt kränkande 

för den enskilda patienten. Detta bidrar till ett onödigt lidande för patienten som är orsakat av 

vården och dess organisatoriska begränsningar. 

 

Nyckelord: Äldre patienter, etik, värdighet, sjuksköterskor, akutsjukvård  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: In emergency care, patients who require immediate and prompt care are 

treated. If the patient is in an exposed situation and cannot express his wishes, a number of 

ethical difficulties may present. As the elderly population grows, their need to seek 

emergency care also increases. Special considerations and an underlying concern about the 

quality of care for this patient group needs to be addressed. 

Aim: To describe ethical difficulties, with a particular focus on dignity, in the emergency care 

of severely ill elderly patient. 

Method: A qualitative interview study with nurses (n = 11) at an emergency department. 

Semi-structured interviews were conducted and analyzed using qualitative content analysis. 

Results: The qualitative interview summary reveals that there are several ethical difficulties 

in the emergency care of severely ill elderly patients. Three main categories emerged: When 

respect for the individual fails, when life doesn’t get a worthy end and the organizational 

limitations´ effect on the care. 

Conclusion: The study concludes that care of severely ill elderly patients in emergency care 

is not compliant to ethical guidelines and does not respect the patient's right to integrity and 

dignity. The results indicate of a culture in which the care of the elderly patient in the 

emergency care sometimes is offensive to the individual patient. This contributes to 

unnecessary suffering for the patient caused by care and its organizational limitations. 

Keywords: Elderly patients, ethics, dignity, nurses, emergency care
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BAKGRUND  

På akutmottagningen vårdas akut svårt sjuka patienter som kräver ett omedelbart och snabbt 

omhändertagande. Arbetet under sådana omständigheter kan medföra en rad etiska 

svårigheter, speciellt om patienten befinner sig i en utsatt situation och inte kan uttrycka sina 

önskemål (Larkin, Marco & Abbott, 2001). Enligt Kopala och Burkhart (2005) handlar etiska 

svårigheter om ett ställningstagande mellan olika händelser och val som berör en situation 

inom vården där etik måste beaktas. 

 

I dag består en femtedel av Sveriges befolkning av personer över 65 år och år 2030 beräknas 

var fjärde person vara äldre än 65 år. Antalet hundraåringar har fördubblats de senaste 15 

åren. Drygt 35 procent av patienterna som söker till akutmottagningar i Sverige är över 65 år 

och drygt hälften av patienterna som läggs in akut på sjukhus är äldre än 65 år (Statens 

Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 2013).  I takt med att den äldre befolkningen 

växer, ökar även deras behov att söka akutsjukvård. I om med detta finns det en 

underliggande oro över hur kvaliteten på vården kommer se ut för den här patientgruppen 

(Kelley, Parke, Jokinen, Stones & Renaud, 2011). Det gäller framför allt kliniska, 

organisatoriska och etiska svårigheter (Salvi et al., 2007).  

Den svårt sjuka äldre patienten 

Socialstyrelsen (2011a) definierar den svårt sjuka äldre patienten som en person över 65 år 

som pågrund av skada, sjukdom eller åldrande fått en omfattande nedsättning av sitt 

funktionstillstånd. Det normala åldrandet medför minskad muskel- och benmassa och 

ledförslitningar. Samt försämringar i immunförsvaret, hjärtfunktion, lungfunktion och 

kognitiva funktioner. Detta medför att äldre personer i större utsträckning drabbas av akut 

sjukdom (SBU, 2013).  Det finns flertalet brister inom vården som ges till äldre patienter på 

akutmottagningar, problem som identifierats är bland annat bristande respekt, kommunikation 

och avsaknad av medkänsla från personalen (Boltz, Parke, Shuluk, Capezuti & Galvin, 2013; 

Maile, Harrison, Chikura, Russ & Conroy, 2016).  

Akut omhändertagande 

Ett akut omhändertagande innebär att de patienter som bedöms ha ett akut medicinskt tillstånd 

med sviktande vitala funktioner prioriteras först och erhåller ett omedelbart omhändertagande. 

(SBU, 2010; Emergency Nurses Association, 2005). Det initiala omhändertagandet sker i ett 

akutrum där det finns personal och utrustning för att kunna utföra livräddande insatser 
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(Wikström, 2012). Det initiala akuta omhändertagandet innefattar att stabilisera patienten och 

fatta beslut om fortsatt vård och behandling. I det akuta omhändertagandet bör ansvarig läkare 

ta ställning till vilken vårdnivå och behandling som är rimlig utifrån patientens aktuella 

tillstånd och grundsjukdom (Fryckstedt, Hulting, Höjer & Ludwigs, 2014). Enligt SBU (2013) 

är de äldre och sköra patienterna en sårbargrupp med komplexa behov, samtidigt som de kan 

ha många olika diagnoser vilket ibland kräver ett akut omhändertagande. Detta medför att 

omhändertagandet av den svårt sjuka äldre patienten är en stor och växande utmaning för 

hälso- och sjukvården. Vilket kan leda till flertalet etiska utmaningar i vårdandet av äldre 

patienter (Teeri, Välimäki, Katajisto & Leino-Kilpi, 2007). 

Etik 

Ordet etik kommer ursprungligen från det grekiska ordet ethos. Det betyder sedvänja, 

karaktär, värderingar hos kulturer, folk och individer. Etik handlar om hur människor förhåller 

sig och handlar i vissa situationer. Människan ska också följa vissa mönster som är mer 

accepterande än andra. Det finns regler och normer för hur handlingar ska utföras i olika 

situationer (Sandman & Kjellström, 2013; Statens medicinsk-etiska råd, 2008).  

 

De amerikanska forskarna Beauchamp och Childress (2013) delar in etiken i fyra olika 

principer, självbestämmandeprincipen, principen att inte skada, göra gott principen och 

rättviseprincipen. Dessa principer har kommit att användas inom hälso- och sjukvården som 

en grundläggande etisk utgångspunkt.  

 

Självbestämmande principen grundar sig i patientens rätt att bestämma över sitt egna liv och 

sina handlingar. Rätten kan överlåtas till nära anhörig, ansvarig läkare eller god vän om 

patienten själv önskar eller inte är förmögen att kommunicera (Beauchamp & Childress, 

2013). 

 

Principen att inte skada utgår från att åstadkomma minsta möjliga skada och lidande för 

patienten, både fysiskt och psykiskt. Denna princip ses som grundläggande inom medicinsk- 

och omvårdnadsetik (Beauchamp & Childress, 2013). 

 

Göra gott principen innebär att alla människor har en moralisk skyldighet att göra gott för 

andra människor, samt minska och förebygga skada. Inom sjukvården är syftet att tillgodose 
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patientens medicinska behov samt att lindra lidande, sträva efter att stärka hälsa, 

välbefinnande och förebygga skada (Beauchamp & Childress, 2013). 

 

Rättviseprincipen har sin utgångspunkt i att alla människor ska ha lika rätt till vård oavsett 

ålder eller andra yttre omständigheter. Principen ses även som en utgångspunkt när det gäller 

prioriteringsdiskussioner inom hälso- och sjukvården (Beauchamp & Childress, 2013). 

Etik inom hälso- och sjukvård 

Sjukvårdens huvudsyfte är att bedriva vård i enlighet med etiska riktlinjer och sträva efter att 

respektera patientens värdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Inom hälso- och 

sjukvård ses etisk kompetens som en del i att vara professionell. Etisk kompetens är förmåga 

att hantera de frågor som uppkommer i vårdandet av människor. Det krävs kunskap för att 

kunna agera på ett visst sätt i etiska situationer. När vårdpersonal ser andra lida och är 

delaktiga i vissa situationer kan olika känslor uppkomma såsom ilska, upprördhet, skuld, 

avsmak, pinsamhet eller orättvisa. Vården har som mål att göra gott för människor, i alla 

verksamheter sker det ständigt situationer där etiska överväganden behöver göras. Vård och 

etik är många gånger svårt att skilja åt. Det är omöjligt att vårda utan att fatta eller överväga 

olika etiska beslut (Sandman & Kjellström, 2013).  

 

I en litteratur översikt framkommer det att professionsetik har en viktig betydelse inom 

sjukvården men förändras hela tiden på grund av inre och yttre faktorer (Kangasniemi, 

Pakkanen & Korhonen, 2014). Statens medicinsk-etiska råd (2008) menar att frågor gällande 

prioriteringar inom hälso- och sjukvården har blivit en central fråga i samhället. Den 

medicinska utvecklingen har lett till att fler sjukdomar går att bota, samtidigt som andelen 

äldre människor som kräver sjukvård har ökat. Detta har lett till ökade förväntningar på hälso- 

och sjukvården. Mot denna bakgrund har etiska överväganden blivit en högaktuell fråga inom 

hälso- och sjukvården, med fokus på människors lika värde och rätt till vård. I Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS: 1982:763) stadgas det även i 2 § att “ vård ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för individens värdighet”. En annan betydande etisk aspekt är 

rättvise- och jämlikhetsfrågor gällande resursfördelning, vilket innebär att det medicinska 

behovet ska styra och inte kostnadsfrågan (Statens medicinsk-etiska råd, 2008). 
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Sjuksköterskans etiska ansvar 

Sjuksköterskor inom akutsjukvård ställs inför många etiska svårigheter i sin yrkesroll, 

situationerna kan upplevas olika beroende på om det berör kollegor, läkare, patient eller 

anhörig (Langeland & Sorlie, 2011). Sjuksköterskor har skyldighet att agera om de möter 

missförhållanden som drabbar en person de vårdar. De har också ett ansvar att föra 

kontinuerlig dialog gällande etiska förhållningssätt och vad det innebär i deras yrkesroll, 

utifrån samhällets förväntningar på professionen. Sjuksköterskans etiska ansvar grundas i sitt 

eget handlande, vårdens kvalitet och utifrån vilken vård samhället erbjuder (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Enligt ICN:s etiska kod har omvårdnaden en etisk dimension, där sjuksköterskor har ett 

moraliskt ansvar i sina beslut och bedömningar. De etiska frågeställningarna blir allt fler i 

vården, vilket kräver ställningstagande och svåra bedömningar. Det handlar även om respekt 

för individen, bevarar människans integritet, delaktighet i omvårdnad och omvårdnadsbeslut. 

Fyra grundläggande områden i den etiska koden är främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. Vården ska även ge respekt för de mänskliga och kulturella 

rättigheterna, människan ska behandlas med värdighet, bli bemött med respekt, inneha rätten 

till liv och ett eget val (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Teoretisk utgångspunkt 

För att belysa vikten av begreppet värdighet i det akuta omhändertagandet av den svårt sjuka 

äldre patienten används Margareta Edlund (2002) tolkning av begreppet som teoretiskt 

utgångspunkt. Edlund, Lindwall, Von Post och Lindström (2013) menar att de äldre personers 

värdighet kan ses i två olika dimensioner och verkligheter. Den absoluta värdigheten handlar 

om att få vara människa med en inre frihet, bevara sin heder och stolthet samt känna sig 

oberoende. Den relativa värdigheten ses som en reflektion av den absoluta värdigheten, men 

som kan påverkas av kultur och hierarkins värde. 

 

Edlund (2002) menar att värdighet är ett bärande begrepp inom vårdvetenskap och ses som en 

grundförutsättning inom vården. För att kunna uppnå detta i mötet med patienten krävs det att 

vårdpersonalen genom bemötande och handling stödjer patienten och visar aktning i det akuta 

omhändertagandet. Värdighet är betydelsefullt i mötet mellan vårdpersonal och patient, då 

vården inte enbart handlar om informationsutbyte utan även om att visa omtanke för patienten 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
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I relationen med andra människor finns det en önskan att bli bemött med hänsyn och respekt. 

Genom att bemöta patienten med respekt så bekräftas den unika personen i mötet, om detta 

inte uppnås kan patienten uppleva sig kränkt (Edlund, 2002). Edlund (2002) menar även att 

vårdpersonalens bemötande både kan stärka och kränka patientens värdighet, om patientens 

värdighet kränks kan det ses som en allvarlig etisk förseelse. När en människas värdighet 

kränks inom vården uppmärksammas detta i samhället via mediala eller politiska 

sammanhang. Det är ofta de äldre som drabbas av kränkning, Edlund (2002) menar att den 

äldre patientgruppen sällan klagar, utan är tacksamma och nöjer sig med sin situation. Det är 

istället anhöriga eller vårdpersonal som uppmärksammar missförhållandena inom vården.  

 

Enligt Edlund och medarbetare (2013) beskriver äldre personer att värdighet handlar om att få 

känna sig värdefull, bli sedd, hörd, tagen på allvar, bli trodd på, bli behandlad med respekt 

och hänsyn. I studie av Matiti och Trorey (2008) beskrev patienterna sex nyckelbegrepp som 

var essentiella för att bevara deras värdighet. Patienterna menade att de behövde få vara 

delaktiga i vården och erbjudas möjlighet att uttrycka sina önskemål. Det var betydelsefullt 

för patienterna att de fick tydlig och anpassad information om vården samt att de blev sedda 

och tilltalade av vårdpersonalen. Patienterna uttryckte att sekretessen var viktig, att de som 

sades inte diskuterades högt inför andra personer. Samt att de blev tilltalade med namn och 

inte som en sängplats eller diagnos. Vidare beskrev patienterna att de ville bli behandlade med 

respekt, vilket innebar att få sina behov tillgodosedda, att alla behandlades likvärdigt och att 

sjuksköterskorna stod upp för de patienter som ansågs sårbara. Slutligen beskrevs vikten av 

att bevara patienternas integritet genom att undvika onödig exponering av deras kroppar och 

se till att de får avskildhet i utsatta situationer.  

Problemformulering 

Utifrån egna kliniska erfarenheter ses återkommande problem när det gäller det akuta 

omhändertagandet av den svårt sjuka äldre patienten. Framför allt gällande etiska svårigheter 

och bristande värdighet i vårdandet. Sjuksköterskor och läkare har ibland olika syn på vad 

som är rätt vård för den enskilda patienten, tyvärr hamnar fokus allt för ofta på de 

organisatoriska problemen än på patientens behov. Brist på vårdplatser, personliga åsikter och 

en stressig arbetsmiljö blir allt mer avgörande för patientens omhändertagande och kan 

påverka patientens värdighet negativt. Dagligen uppstår diskussioner om vem som ska ta 

ansvar för den äldre patienten, samt vilket vårdbehov och vårdnivå som behövs, vilket kan 

anses kränka patientens värdighet.  
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Författarna anser därför att det är av stor vikt att beskriva vilka etiska svårigheter som kan 

uppstå i det akuta omhändertagandet av den svårt sjuka äldre patienten med specifikt fokus på 

värdighet. Det finns vetenskaplig litteratur som belyser etiska dilemman och de svårigheter 

som finns inom sjukvården. Däremot finns det en kunskapslucka när det gäller det akuta 

omhändertagandet av den svårt sjuka äldre patienten och vilka etiska svårigheter som kan 

uppstå. 

Syfte 

Syftet var att beskriva etiska svårigheter i det akuta omhändertagandet av den svårt sjuka 

äldre patienten med specifikt fokus på värdighet.  

 

METOD 

Design 

En kvalitativ studie med deskriptiv design. Enligt Polit och Beck (2012) är kvalitativ 

forskning att föredra för att få en djupare förståelse av människors subjektiva upplevelser. I 

det här fallet för att beskriva vilka etiska svårigheter som uppstår i det akuta 

omhändertagandet av den svårt sjuka äldre patienten med specifikt fokus på värdighet. En 

deskriptiv design syftar till att förstå och beskriva upplevelser och känslor, snarare än att 

förklara och förutsäga (Polit & Beck, 2012). 

Urval 

Elva sjuksköterskor på en akutmottagning vid ett universitetssjukhus inkluderades i studien. 

De inkluderade deltagarna hade arbetat mellan 9 till 26 år som sjuksköterskor varav 2 till 11 

år på akutmottagning. Sjuksköterskorna som uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades om 

de ville delta i studien utifrån ett avsiktligt urval. Vilket innebar att de personer som valdes ut 

ansågs ha erfarenhet och kunskap inom det ämne som skulle studeras (Kristensson, 2014). 

Inklusionskriterierna var legitimerad sjuksköterska, yrkeserfarenheter med kliniskt arbete på 

akutmottagning minst två år och erfarenheter av primärt akut omhändertagande av svårt sjuka 

äldre patienter. Sjuksköterskorna som ansågs ha mindre erfarenhet av det akuta 

omhändertagandet exkluderades, då de ansågs sakna erfarenheter kring ämnet som studerades. 

Både manliga och kvinnliga sjuksköterskor tillfrågades.  



7 
 

Kontext 

Akutmottagningen där studien genomfördes är uppdelad i tre olika kliniker: kirurgi, medicin 

och ortopedi. Utöver detta finns ett akutrum där de svårt sjuka patienterna vårdas initialt 

oavsett klinik tillhörighet. Vid ankomst till akutmottagningen fördelas patienterna till 

respektive klinik utifrån deras symtom. Sjuksköterskorna gör en bedömning av patientens 

aktuella tillstånd och vitalparametrar, utifrån detta erhåller patienten en prioriteringsgrad som 

ger information om hur länge patienterna kan vänta på en läkarbedömning. Patienterna 

bedöms sedan av läkare som är under utbildning alternativt specialiserad inom området. 

Patienter med komplexa tillstånd kräver ibland bedömning av läkare inom olika 

specialistområden, vilket medför att patienter remitteras mellan de olika klinikerna.  

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor användes som datainsamlingsmetod. Intervju 

är lämplig att använda för att få förståelse för de problem som ska studeras. En intervjuguide 

(bilaga 1) användes som stöd under intervjun. Intervjufrågorna formulerades utifrån begreppet 

värdighet. Intervjuguiden innehöll tre öppna frågor samt uppföljningsfrågor. En intervjustudie 

med öppna frågor ger personen möjlighet att få berätta ostört om sina erfarenheter, vilket kan 

ge långa och innehållsrika berättelser (Danielsson, 2012).  Innan datainsamlingen påbörjades 

utfördes en provintervju med en utvald sjuksköterska för att testa om intervjuguiden svarade 

på studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). Provintervjun lyssnades igenom av båda 

författarna och ansågs ge svar på studiens syfte. Under provintervjun framkom det att vissa 

frågor behövde fördjupas ytterligare med hjälp av uppföljningsfrågor. Inga förändringar 

gjordes av intervjuguiden, däremot användes mer av uppföljningsfrågorna i den resterande 

datainsamlingen. Provintervjun gav svar på det som efterfrågades, därför inkluderades denna i 

resultatet. 

Tillvägagångssätt 

Ett godkännande för genomförande av studien inhämtades hos verksamhetschefen. Kontakt 

togs med avdelningschefen på akutmottagningen för att ge information angående studien som 

önskades genomföras. Sjuksköterskor som ansågs lämpliga för studien tillfrågades om de ville 

delta. Informationsbrev (bilaga 2) lämnades ut till de utvalda deltagarna när de tillfrågades, 

där studiens bakgrund, syfte och genomförande presenterades (Danielson, 2012). Intervjuerna 

genomfördes på dagtid i ett enskilt rum på akutmottagningen. Intervjuerna varade mellan 20-

40 minuter och spelades in med mobiltelefon. Inför varje intervju fick deltagarna muntlig 

information angående studiens syfte och hur intervjun kommer vara upplagd. Deltagarna fick 
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fylla i en blankett (bilaga 3) angående informerat samtycke, där de gav samtycke att frivilligt 

delta i studien och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande (Kvale & Brinkmann, 

2014). Båda författarna närvarande under intervjuerna för att få en likvärdig uppfattning av 

vad som sagts. Inför varje intervju utsågs en av författarna till intervjuare, den andra tog en 

passiv roll som observatör och hjälpte till att fylla i de frågor som behövde utvecklas eller 

förtydligas (Trost, 2010). 

Forskningsetiska överväganden 

Den svårt sjuka äldre patienten ansågs tillhöra en sårbargrupp, både åldern och den utsatta 

situationen innebar svårigheter att intervjua patienterna (Kjellström, 2012). Författarna valde 

därför att intervjua sjuksköterskor som är delaktiga i vården. Författarna är kollegor med 

deltagarna som inkluderats och har tillsammans upplevt etiska svårigheter i det akuta 

omhändertagandet av svårt sjuka äldre, vilket underlättade urvalet av dessa deltagare.  

 

Under studien användes Northern Nurses´ Federation (2003) etiska principer för 

omvårdnadsforskning som vägledning. Principen bygger på autonomi, rättvisa, att inte skada 

och att göra gott. Forskaren ska även uppfylla kraven gällande information, konfidentialitet, 

samtycke och deltagarens säkerhet (Northern Nurses´ Federation, 2003). För att uppfylla 

dessa krav ansöktes tillstånd för studiens utförande hos verksamhetschefen. Deltagarna som 

medverkade i undersökningen erhöll informationsbrev, samt fick muntlig information i 

samband med intervjutillfället. Information delades ut om att deltagandet var frivilligt och att 

de när som helst kunde avsäga sig sitt deltagande i studien. Deltagarna fick information om 

informerat samtycke och skrev under att detta inhämtats.  Data behandlades konfidentiellt och 

allt material kasseras efter att studien är avslutad (Kvale & Brinkman, 2014). För att bevara 

deltagarnas konfidentialitet användes en lösenordskyddad inspelningsenhet och dator. I 

samband med transkribering numrerades intervjuerna så att de inte kunde härledas till en 

enskild person. 

 

Kvalitativ metod med intervjuer bidrar till en nära relation med deltagaren, vilket kan medföra 

en risk för påverkan. Deltagarna kan i dessa fall säga det som de tror att intervjuaren vill höra 

och uppleva att intervjuaren har en maktposition. Etik kan upplevas som ett känsligt ämne att 

prata om och det finns en risk att deltagarna reagerar negativt på frågorna. Deltagarna kan 

under intervjun påminnas om tidigare händelser som påverkat personerna negativt, vilket kan 

leda till känslomässiga reaktioner. Detta är något som intervjuaren måste kunna hantera 
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(Kjellström, 2012). Författarna intervjuade sina egna kollegor, därför var det av stor vikt att 

deltagarna kände förtroende över att det som sades inte kan härledas till den enskilda 

individen. Trost (2010) menar att deltagaren kan hamna i ett underläge som kan upplevas 

skrämmande vid en två mot en situation, vilket togs i beaktning under intervjuerna. För att 

undvika detta bör miljön vara så bekväm som möjligt, för att uppnå detta placerade sig en av 

författarna avskilt i rummet för att undvika att deltagaren kände sig underlägsen. Det var en 

fördel att intervjua sina egna kollegor då det fanns naturlig öppenhet och respekt för varandra.  

 

Bearbetning och analys 

Dataanalysen genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004), för att analysera materialet som framkom i intervjuerna. En manifest 

innehållsanalys valdes, vilket innebär att texten får tala för sig själv, utan att författarna gör 

egna tolkningar av de underliggande meningarna i texten (Graneheim & Lundman, 2004). För 

att kunna urskilja deltagarna numrerades intervjuerna. I nära anslutning till varje enskild 

intervju transkriberades materialet ordagrant. Efter varje transkribering lyssnade båda 

författarna på den inspelade intervjun samtidigt som texten lästes för att försäkra sig om att 

intervjuerna inte misstolkats. Intervjuerna lästes av båda författarna ett antal gånger för att 

lära känna materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter transkriberingen markerades de 

meningsbärande enheter i texten som överensstämmer med syftet. Den markerade texten 

klipptes in i en datamall och sorterades utifrån dess likheter och olikheter med hjälp av 

färgkoder. De meningsbärande enheterna kondenserades ner och förkortades utan att viktiga 

innebörder gick förlorade. De kondenserade enheterna kodades och sorterades in i 

underkategorier och kategorier utifrån dess likheter. De olika stegen i analysprocessen 

presenteras nedan i Tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel på hur analysprocessen utförts. 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Underkategori Kategori 

När de akut sjuka får det ett 

snabbt initialt omhändertagande. 

Men sen hamnar man i ett läge 

där läkarna inte vet vem som ska 

ta det medicinska ansvaret för 

patienten, för det är ofta 

multisjuka med fler än tre 

diagnoser. Då bollar man mellan 

om vem som ska ta patienten, sen 

slutar det med att de bli 

utlokaliserade i alla fall. 

De svårt sjuka får ett snabbt 

initialt omhändertagande. 

Men sen bollar man runt 

patienten, om vem som ska 

ta det medicinska ansvaret. 

För de är ofta multisjuka 

med flera diagnoser. Slutar 

med att det blir 

utlokaliserade. 

Multisjuka 

patienter 

där ingen 

tar 

medicinskt 

ansvar 

Organisato-

riska 

begränsningar 

leder till att 

ingen vill ta 

ansvar 

De 

organisat

oriska 

begränsn

ingarnas 

påverkan 

på 

vården 

Utlokaliseri

ng 

När man väl har gjort allt det 

akuta med den äldre patienten så 

är de som att alla är helt 

ointresserade, de är ingen som 

befatta sig med dem. Ibland 

väntar man kanske på en 

specialist ska komma, om de ens 

kommer när patienten är så 

gammal. 

När man gjort allt det akuta 

med den äldre patienten, 

blir alla ointresserade. 

Ingen vill befatta sig med 

dem. Väntar på en 

specialist, om de ens 

kommer när patienten är så 

gammal. 

Ett 

ointresse 

uppstår 

Det har hänt vid flera tillfällen att 

man graderat ner en patients 

allvarlighet i sin sjukdom och lagt 

på vårdavdelning på grund av att 

det inte finns några AIMA, IMA 

eller CIVA platser, trots att det 

kunnat ge patienten bättre 

förutsättningar. 

Det händer ofta att patienter 

nedprioriteras och läggs på 

vårdavdelning pågrund av 

platsbrist på intermediär- 

intensivvården. 

Trots att det hade gett 

patienten bättre 

förutsättningar. 

Nedpriorite

-ring 

pågrund av 

ålder och 

platsbrist 

Nedprioritering 

av vårdnivå 

* AIMA (Akutsjukvårdens intermediärvårdsavdelning) IMA (Intermediärvårdsavdelning)  

CIVA (Centralintensivvårdsavdelning) 

 

RESULTAT 

I analysen framkom tre kategorier: ”när respekten för individen brister”; ”när livet inte får 

ett värdigt slut”; ”de organisatoriska begränsningarnas påverkan på vården”. Varje kategori 

har ett antal underkategorier, totalt identifierades tio stycken underkategorier i 

analysprocessen. Fördelningen av kategorier och underkategorier finns presenterade i tabell 2. 

Resultatet presenteras i löpande text nedan och citat från intervjuerna används för att illustrera 

innehållet i kategorierna. 
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Tabell 2. Kategorier och dess underkategorier. 

 

Kategorier 

När respekten för individen 

brister 

När livet inte får ett värdigt 

slut 

De organisatoriska 

begränsningarnas påverkan 

på vården 

Underkategorier 

Bristande integritet Att behöva avsluta sitt liv på 

akutmottagningen. 

Organisatoriska 

begränsningar leder till att 

ingen vill ta ansvar 

Bristande kommunikation 

& delaktighet 

Svårigheter kring hjärt- och 

lungräddning (HLR) 

Vårdplatssituationen i fokus  

Ovärdiga diskussioner inför 

patienten 

Överbehandling i livets 

slutskede 

Nedprioritering av vårdnivå 

Ålderns betydelse i det 

akuta omhändertagandet 

  

När respekten för individen brister 

Bristande integritet 

Sjuksköterskorna beskrev att fokus endast hamnade på det medicinska i det akuta skedet och 

att den enskilda individen glömdes bort. Patienterna kläddes av utan att informeras och de 

blottades i offentliga utrymmen utan att någon skylde dem. Sjuksköterskorna berättade även 

om hur de äldre fick ligga i sängen och kissa på sig. På grund av den höga arbetsbelastningen 

kunde de bli liggandes länge i en våt säng utan att få hjälp. 

 

”Att bara komma till akuten är jobbigt för många äldre, man ska kläs av, oftast är det halv 

offentligt… att man kanske ska få blöja eller kateter… eller så ligger man och kanske kissa på 

sig… det också halv offentligt… Där brister ju patientens värdighet och integritet, den är 

totalt borta.” (Sjuksköterska 6) 

 

En sjuksköterska berättade om en patient som legat på akutmottagningen 36 timmar i vänta på 

vårdplats. Patienten vinkade i korridoren och berättade att han behövde kissa. Sjuksköterskan 

erbjöd att hjälpa patienten in på ett rum för lite avskildhet. Patienten sade att han kunde kissa i 

en flaska i korridoren, det hade han gjort hela tiden. 
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”Där kan man snacka om ovärdigt.” (Sjuksköterska 10) 

 

Bristande kommunikation & delaktighet 

I det akuta omhändertagandet av svårt sjuka äldre beskrev sjuksköterskorna att patienternas 

delaktighet i vården var bristande. Sjuksköterskorna ansåg att de äldre patienterna inte hade 

något att säga till om i det akuta skedet och att vårdpersonalen inte samtalade med patienten. 

 

”Vi bara kastar oss över patienten, man visar ingen respekt.” (Sjuksköterska 8) 

 

Sjuksköterskorna berättade att det dagligen förekom att vårdpersonalen tog över patienternas 

autonomi i det akuta omhändertagandet. Det togs inte hänsyn till patienternas egna 

funderingar och önskemål i det akuta skedet, det förekom att det togs beslut som gick emot 

patienterna egna önskemål. 

 

”Jag upplever… att man glömmer bort att fråga patienten i allmänhet i det akuta skedet, utan 

man kör bara på utan att fråga vad patienten vill… i vissa fall säger ju patienten att dom inte 

vill göra vissa grejer, men jag upplever att man gör det ändå om man har bestämt sig så gör 

man det. Rent allmänt så är autonomin på akutrummet inte så bra… det tillgodo ses inte så 

bra.” (Sjuksköterska 5) 

 

”Vi måste försöka lyssna på vad patienterna säger också.” (Sjuksköterska 1) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att det pratades över huvudet på patienterna i det akuta 

omhändertagandet. Vårdpersonalen pratade inte till patienterna, i tron om att det inte förstod 

eller hörde någonting. 

 

”Jag är missnöjd över att man inte pratar med patienten utan över dennes huvud, precis som 

att patienten inte hör någonting, man går till journalen istället för att prata med patienten.” 

(Sjuksköterska 9) 

 

 

 



13 
 

Sjuksköterskorna berättade att kommunikation var bristfällig, speciellt om patienten inte 

kunde kommunicera själv. Patienterna fick bristande information om vad som händer eller 

vad som ska hända. Det glömdes även bort att ta hänsyn till att patienten kanske hade nedsatt 

kommunikationsförmåga.  

 

”Man tar inte hänsyn… till olika förmågor… de kanske har nedsatt hörsel, nedsatt syn eller 

nedsatt kommunikationsförmåga på grund av afasi eller andra problem…. Vi är lite mer 

nonchalanta mot äldre patienter med nedsatta förmågor. ” (Sjuksköterska 7) 

 

Ovärdiga diskussioner inför patienten 

Sjuksköterskorna lyfte fram att det allt för ofta fördes ovärdiga diskussioner gällande vården 

inför patienten. Det pratades ljudligt bredvid patienten om huruvida återupplivning skulle ske 

eller inte, att det inte fanns vårdplatser och vilken vårdnivå patienten var i behov av. Ibland 

uppstod livliga diskussioner och konflikter mellan olika professioner om patientens fortsatta 

vård. 

 

”Jag har ju varit med om ett flertal situationer där man har diskuterat högt och ljudligt runt 

en patient vart patienten ska tag vägen någonstans, vem som ska ta det medicinska ansvaret 

för patienten, att man inte har någon plats för den här patienten, att patienten är för sjuk för 

att komma till vanlig vårdavdelningen och att patienten är för frisk för att komma till en 

intensivvårdsavdelning alternativt att patienten är för gammal och sjuk för att komma till en 

intensivvårdsavdelning… den är ändå inte är något att satsa på… förstå hur det känns att 

ligga där och höra… hur folk diskuterar om mitt framtida liv.” (Sjuksköterska 1) 

 

”Ofta pratar man… om att man inte har platser inför dem eller att man… sänker vårdnivån… 

de är ovärdigt.” (Sjuksköterska 10) 

 

Ålderns betydelse i det akuta omhändertagandet  

Sjuksköterskorna ansåg att det fanns en nonchalans gentemot de akut svårt sjuka äldre 

patienterna. Sjuksköterskorna menade att på grund av patientens höga ålder togs ibland beslut 

om den fortsatta vården redan innan patienten hade anlänt till akutrummet. 
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”Jag kan tycka att man ibland är lite nonchalant mot äldre… bara för att man är gammal 

kanske man inte gör någonting, det finns ganska mycket man kan göra för äldre utan att… 

dra de för långt… Jag kan tycka att redan i larmsituationer ibland… nästan lägger ner innan 

patienten ens kommit in.”( Sjuksköterska 5) 

 

Vidare ansåg sjuksköterskorna att den höga åldern ibland innebar att patienten fick ett sämre 

omhändertagande i det akuta skedet. Sjuksköterskorna tyckte att det fanns mycket som kunde 

göras även för den äldre patienten och upplevde en frustration över att beslut fattades utifrån 

deras höga ålder. Utan att ta hänsyn till patientens egna önskemål, grundsjukdomar och 

aktuella tillstånd. 

 

”Det här är en stor patientgrupp… som man… i vissa fall inte omhändertar på bästa sätt för 

att man tyvärr tittar mycket på åldern… de behöver precis samma omhändertagande som 

vilken patient som helst… ge patienterna en chans… till rätt vård på rätt nivå.”  

(Sjuksköterska 11) 

 

När livet inte får ett värdigt slut 

Att behöva avsluta sitt liv på akutmottagningen 

Sjuksköterskorna uttryckte en frustration över att patienterna som befann sig i livets slutskede 

blev kvar på akutrummet. Sjuksköterskorna ansåg att det var ovärdigt att behöva avsluta sitt 

liv i en stökig miljö utan lugn och ro. På akutrummet fanns inte rätt förutsättningar för att ge 

patienten en god omvårdnad och tillsyn i livet slutskede. 

 

”Få ligga på ett akutrum… där vi står och tittar, har hon slutat att andas än eller… det är 

inte värdigt, det är så oetiskt och inte korrekt på något vis.” (Sjuksköterska 8) 

 

”Att man inte kan hitta någon värdighet ens i slutskedet, det är frustrerande.”  

(Sjuksköterska 10) 

 

En sjuksköterska berättade om ett fall där en döende patient förflyttades till avskedsrummet 

för att få avsluta sitt liv tillsammans med anhöriga. Det fanns inte någon enkelsal att tillgå på 

sjukhuset. På grund av den höga belastningen på akutrummet var informationen till anhöriga 

bristfällig, vilket ledde till många frågor och funderingar. Sjuksköterskan lyfte fram att den 
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höga arbetsbelastningen och osäkerhet hos den som hade det medicinska ansvaret var orsaken 

till att omhändertagandet inte fungerade optimalt.  

 

”Det var en äldre patient som kom in och var svårt sjuk och fick hjärtstopp, sen beslöt man 

sig för att sluta återupplivningen... då hade patienten puls… de var väldigt många patienter 

på akutrummet och då tog man ett beslut om att… köra patienten till avskedsrummet… man 

behövde lite enskildhet för anhöriga… då levde ju patienten fortfarande… patienten började 

dra egna andetag… man hade sagt till anhöriga att patienten håller på att dö nu… de frågar 

massa frågor om varför andas hen… de fann ju fortfarande livstecken. Då körde man in 

patienten på akutrummet igen.” (Sjuksköterska 11)  

 

Svårigheter kring hjärt- och lungräddning (HLR) 

Sjuksköterskorna betonade vikten av att våga ta ställning till behandlingsbegränsningar i det 

akuta skedet. De ansåg även i vissa fall att beslut om behandlingsbegränsningar borde fattats 

på boendet, för att undvika dessa diskussioner i det akuta skedet. En sjuksköterska berättade 

om ett fall där en 104-åring inkom till akuten med hjärtstopp, där det inte fanns några beslut 

från boendet.  

 

”Ambulanspersonalen påbörjade HLR… för det var oklart… om de skulle vara 0HLR eller 

inte… det var ingen som tordes avsluta det här utan HLR kördes väldigt länge tills anhöriga 

kom på plats… det kändes inte värdigt varken för patienten eller anhöriga… det kändes 

självklart att vi inte skulle starta igång patientens hjärta.” (Sjuksköterska 9) 

 

Det ansågs vara en svårighet att prata om döden med patienten eller anhöriga, ibland skrevs 

ett beslut om behandlingsbegränsningar utan att informera patienten. Istället fördes 

diskussioner gällande detta endast mellan läkare och sjuksköterska. 

 

”Det är inte värdigt att bara kryssa i den där lappen… utan att informera” (Sjuksköterska 8) 
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Överbehandling i livets slutskede  

Sjuksköterskorna beskrev att de äldre patienterna ibland blev överbehandlade. De menade att 

de förekom undersökningar och provtagningar hos svårt sjuka äldre patienter, trots att det inte 

gynnade patienten. Undersökningarna utfördes för att läkaren skulle få en diagnos på 

patienten, trots att ingen vidare behandling var aktuell.  

 

”Är det en blödning i huvudet då går man till CT… visar en blödning, men… ska inte göra 

någonting åt det. Då har man utsatt den här stackars människan för en undersökning till, som 

ändå är oväsentlig. Men man har ju fått en diagnos… kanske, men de hjälper ju inte 

patienten” (Sjuksköterska 8) 

 

”Ingen får dö i lugn och ro, utan då ska vi göra allt och lite till… det känns inte alltid rimligt 

att vi ska göra… alla möjliga undersökningar… istället för att se till att de inte ska ha ont och 

att de ska ha lugn och ro omkring sig.”( Sjuksköterska 8) 

 

De organisatoriska begränsningarnas påverkan på vården 

Organisatoriska begränsningar leder till att ingen vill ta ansvar  

Vidare beskrev sjuksköterskorna att de akut sjuka äldre patienterna fick en snabbt och bra 

initialt omhändertagande, men att det sedan uppstod ett ointresse. Det förekom även 

diskussioner om vem som skulle ta det medicinska ansvaret. Sjuksköterskorna upplevde att 

den här patientgruppen motades bort, att ingen ville ta ansvar för den svårt sjuka äldre 

patienten. Detta ansågs delvis beror på de organisatoriska begränsningarna som rådde på 

sjukhuset. 

 

”När du väl har gjort allt med den här patienten och inser att de kanske inte kommer bli 

något förbättring… Då helt plötsligt är… dem helt ointresserade av de äldre patienterna… 

man kanske vill ha en bedömning av en specialist… om de ens kommer när dem är så gamla.” 

(Sjuksköterska 10) 

 

”Alla värjer sig lite och tycker att det är en jobbig grupp för att det kräver insatser och 

förutsättningarna vi har… på sjukhuset gör det ju inte lättare.” (Sjuksköterska 7) 
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En sjuksköterska beskrev två patientfall som belyste oviljan att vårda svårt sjuka äldre 

patienter. Sjuksköterskor ansåg att detta var ett vanligt förekommande problem på grund av 

att de ofta är multisjuka. De äldre patienterna slussades ofta mellan olika medicinska kliniker 

på akutmottagningen, då läkarna ansåg att det inte var deras medicinska område som var det 

primära problemet. 

 

”En man som var 78 år gammal och jag fick larmet… det här blir nog en infektionspatient, 

patienten hade 39 graders feber… infektionsjouren… får rapport och efter de första 10 

sekunderna säger han – är det verkligen en infektionspatient?... han har redan bakats in den 

här kulturen som växer och frodas… att inte ta emot nån patient för allt i världen...” 

(Sjuksköterska 4) 

 

Sjuksköterskan berättade vidare om det andra fallet som berörde en patient i 80-årsåldern som 

inkom till akutmottagningen med hjärtstopp. Ambulansen hade fått igång patientens hjärta, 

men patienten andades fortfarande inte. Vid ankomst till akutrummet uppstod direkt 

diskussioner mellan läkarna om platsläget och hur patienten skulle handläggas. När 

beslutsfattandet drog ut på tiden, togs beslut att intubera patienten för att åtminstone 

säkerställa luftvägen. I samband med detta gavs muskelavslappnande läkemedel vilket bidrog 

till att patienten behövde en plats på en intensivvårdsavdelning, vilket löste platsdiskussionen. 

 

”Det var ett kardiologiskt problem, det var en NSTEMI.. men vi gör ingen PCI… Så den här 

patienten behövde inte någon kardiologisk vård… Medicinskt problem är att patienten är 

medvetslös och bradykard… Medicinjouren… CT-hjärna vill jag inte göra i alla fall för det 

kommer inte förändra något i handläggningen. Tillslut bestämmer vi oss för att intubera… 

tack och lov innan alla specialister kommer… som tur är har då patienten fått alldeles för 

mycket muskelrelexantia för att vi ska kunna dra bort den där tuben igen…” 

 (Sjuksköterska 4) 

 

Vårdplatssituationen i fokus 

Sjuksköterskorna upplevde att den stundande vårdplatssituationen på sjukhuset ledde till att 

de äldre patienterna hamnade i kläm och fick sämre förutsättningar i det akuta skedet. De 

menade att fokus allt för ofta hamnade på vårdplatsbristen än på den enskilda individen och 

dess vårdbehov. 
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”På sjukhuset har man skapat sig en kultur… på grund av platssituationen… att man inte vill 

ta patienter på grund att man inte har någon plats… Man stretar emot... så långt de går för 

att slippa ta en patient till sin klinik… de är jättelätt att en gammal människa hamnar i kläm 

då… en gammal människa kräver och har saker i bagaget… och genererar även en längre 

vårdtid… man blir särskilt ovillig att ta sig an en gammal människa.”  

(Sjuksköterska 4) 

 

”78 åringen har ju betalt skatt i säkert 60 år och så kommer han till akuten, potentiellt 

livshotande sjuk… så träffar man en läkare som är mer intresserad av att tänka på en 

sängplats, det är ju ganska ovärdigt.” (Sjuksköterska 4) 

 

”Man får ofta höra redan innan dom bedömer patienten att vi har inga platser… det är första 

kommentaren… den är inte ovanlig, alldeles för vanlig… med äldre överhuvudtaget tycker jag 

att man har lite den inställningen… En 25 åring som är svårt sjuk är de aldrig några problem 

att skaka fram en plats, men är du gammal då är första fundering… har vi någon plats… och 

ska vi ens behandla…. Det är ju helt fruktansvärt att det är ålder som ska avgöra.” 

(Sjuksköterska 10) 

 

Sjuksköterskorna menade även att det oftast var de svårt sjuka äldre patienterna som fick 

ligga kvar på akutrummet i väntan på plats och att de blev utlokaliserade i högre grad än 

övriga patienter. De äldre patienterna glömdes då bort på grund av det konstanta inflödet av 

nya patienter vilket ledde till att de inte fick sina individuella behov tillgodosedda.  

 

”Man kan ligga jätte länge och vänta på en plats… då får de ju ingen bra omvårdnad... för 

det kommer in nya patienter hela tiden, så glömmer man bort dem.” (Sjuksköterska 5) 

 

Nedprioritering av vårdnivå  

Sjuksköterskorna berättade att de svårt sjuka äldre patienterna ibland nedprioriterades trots att 

det fanns ett behov av högre vårdnivå. Sjuksköterskorna menade att detta var mer vanligt 

förekommande när det kommer till svårt sjuka äldre patienter jämfört med svårt sjuka yngre 

patienter.  

 

”Det är så uppenbart att det handlar om vårdplatsbrist som styr handläggandet av patienten 

och inte patientens sjukdom… har varit med om flera tillfällen där man har graderat ner en 
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patients allvarlighet i sin sjukdom och lagt på en vanlig vårdavdelning pågrund av att man 

inte haft AIMA-platser, IMA-platser eller CIVA-platser där man kanske skulle kunna givit 

patienten bättre förutsättningar att klara av sin sjukdom.”(Sjuksköterska 1) 

 

Sjuksköterskorna gav exempel på olika patientfall där den svårt sjuka äldre patienten 

nedprioriterats till följd av att patienten var gammal och bristen på vårdplatser. En 

sjuksköterska beskrev hur en relativt pigg äldre patient inkom till akuten på grund av feber. 

Vid ankomst till akuten blev patientens tillstånd försämrat med sjunkande blodtryck och hög 

andningsfrekvens. Patienten bedömdes ha en svår sepsis och var i behov av högre vårdnivå. 

Det fanns däremot ingen vårdplats att tillgå på intermediär- eller intensivvårdsavdelningen, 

patienten flyttades istället till en vanlig vårdavdelning. 

 

”Han blev nedprioriterad bara för att han var gammal och fick gå till en medicinavdelning 

där dem inte hade möjlighet att ha den bevakning som hade skulle ha haft och så dog han… 

det här händer ju dagligen.”(Sjuksköterska 6) 

 

”Att man sänker vårdnivån på grund av att det inte finns platser och det är under all kritik. 

Så får vi inte jobba… utan har man ett behov så ska man se till att det behovet blir 

tillgodosett”. (Sjuksköterska 11) 

 

DISKUSSION  

 

Syftet med studien var att beskriva etiska svårigheter i det akuta omhändertagandet av svårt 

sjuka äldre patienter, med specifikt fokus på värdighet. Resultatet visade att etiska svårigheter 

förekom dagligen i det akuta omhändertaget vilket bidrog till att patienterna inte behandlades 

med värdighet. Framförallt var det patientens delaktighet i vården och kommunikationen som 

var bristande. I resultatet identifierades tre övergripande kategorier som sammanfattar de 

etiska svårigheterna som uppstod i det akuta omhändertagandet av den svårt sjuka äldre 

patienten.  

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att den enskilda individen glömdes bort i det akuta omhändertagandet 

och att det inte visades någon respekt för de äldre patienternas integritet. Resultatet visar att 

det fanns en viss nonchalans i omhändertagandet av de svårt sjuka äldre patienterna och att de 
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fick ett sämre omhändertagande på grund av sin höga ålder. Resultatet pekar på ett allvarligt 

problem och kan förklaras med att i en akut situation så kan individen glömmas bort i 

omhändertagandet när fokus blir på att rädda patientens liv. Däremot framkom det att detta 

inte enbart uppstod i situationer när det var frågan om att rädda liv, utan även i mindre akuta 

situationer. Denna typ av omhändertagande ses som en kränkande vårdhandling som allvarligt 

hotar att patienten får ett värdigt omhändertagande som inte är acceptabelt (Edlund, 2002). I 

tidigare forskning framkommer det att de äldre patienterna är en sårbar grupp och att de lätt 

kan förlora sin värdighet i en sjukhusmiljö (Baillie, 2009). Vårdpersonalen har därför en 

viktig roll i att försöka upprätthålla patientens värdighet i den utsatta situationen (Matiti & 

Trorey, 2008). 

 

Resultatet visade att svårt sjuka äldre patienterna kläddes av i det akuta omhändertagandet och 

att de inte skyldes utan låg nakna och blottade. Sjuksköterskorna ansåg att detta var ovärdigt 

för patienterna och att det var svårt att upprätthålla integriteten i det akuta omhändertagandet. 

I tidigare forskning Matiti och Trorey (2008), Baillie (2009) beskrev patienterna hur deras 

värdighet kunde bevaras. Minimal exponering av patientens kropp och respekt för integritet 

ansågs vara viktiga faktorer för att bevara värdigheten. Patienterna menade att situationer som 

att få en urinkateter eller hjälp med nedre hygien bidrog till att deras värdighet gick förlorad. 

Däremot kunde deras värdighet bevaras om det fanns en god relation till vårdpersonalen, 

vilket istället bidrog till en känsla av trygghet i den utsatta situationen (Baillie, 2009). 

Ytterligare forskning styrker att vårdpersonalens attityder, förmåga att visa empati och respekt 

för integritet är viktiga faktorer för att förmedla trygghet och känsla av välbefinnande för de 

äldre (Boltz et al., 2013). Visa empati och respektera patienternas integritet kan upplevas som 

självklart, men resultatet i vår studie pekar på att det inte alltid är så. För att uppnå relativ 

värdighet i mötet med patienten krävs det en medvetenhet om den egna och andras värdighet 

(Edlund, Lindwall, Von Post och Lindström, 2013). Därför är det av stor vikt att 

vårdpersonalen blir medveten om de problem som finns och hur detta påverkar patienternas 

värdighet.  

 

De äldre patienterna förväntar sig även att få vara delaktiga och erbjudas möjligheten att 

påverka sin egen vård (Matiti & Trorey, 2008). Resultatet tyder däremot på att de äldre 

patienterna inte får vara delaktiga i det akuta omhändertagandet. Patientens autonomi och 

värdighet togs ifrån dem på grund av det allvarliga sjukdomstillståndet, det togs ingen hänsyn 

till patientens egna önskemål och funderingar. När de äldre patienterna fråntas rätten till frihet 
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som innefattas av den absoluta värdigheten finns det en risk att patientens värdighet hotas 

(Edlund, Lindwall, Von Post och Lindström, 2013). Detta resultat går därmed emot Hälso- 

och sjukvårdslagen som stadgar att vård ska ges med respekt för patientens självbestämmande 

och integritet, samt att vården ska utformas i samråd med patienten (Socialstyrelsen, 2011b). 

Patienten måste få en chans att vara delaktig, oavsett den akuta situationen. Det är av stort 

värde att redan ifrån början få veta vilka önskemål patienten har för att underlätta 

beslutsfattandet i den fortsatta vårdprocessen. I resultatet framkom det att en patient blivit 

påtvingad behandling trots att patienten uttryckt en önskan om att inte vilja medverka till 

behandling. Detta ansågs kränka patientens värdighet vilket enligt Edlund (2002) anses som 

en allvarlig etisk förseelse. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) har sjuksköterskor en 

skyldighet att agera om de möter på missförhållanden som drabbar en person de vårdar.  

 

En etisk svårighet som lyftes fram i resultatet var att det ibland förekom ovärdiga diskussioner 

inför den äldre patienten. Det pratas högt och ljudlig om återupplivning, vårdnivå och 

vårdplatsbrist. Det förekom konflikter mellan olika professioner inför patienten och dess 

anhöriga, vilket ansågs oprofessionellt och ovärdigt för patienten. Sjuksköterskorna menade 

att de behövde vara patientens förespråkare i dessa situationer genom att se till att 

diskussionerna inte fördes inför patienten. Patienterna kan uppleva sig bli kränkta om de inte 

bemöts med respekt (Edlund, 2002) sjuksköterskorna har därför en viktig uppgift i att vara 

patientens förespråkare. I litteraturgenomgången var det, trots strukturerad litteratursökning, 

svårt att identifiera tidigare forskning som belyst hur patientens värdighet påverkas av 

ovärdiga diskussioner i det akuta omhändertagandet, vilket tyder på att det behövs mer 

forskning inom området. 

 

De svårt sjuka äldre patienterna är en stor patientgrupp och det är en svår balansgång mellan 

att göra gott och orsaka lidande för patienten. I resultatet beskrevs de etiska svårigheter som 

uppstod i livets slutskede som ansågs ovärdigt för patienten. Sjuksköterskorna ansåg att det 

var ovärdigt att en patient skulle behöva avsluta sitt liv på en stökig akutmottagning. I tidigare 

forskning Beckstrand, Smith, Heaston och Bond (2008), Decker, Lee och Morphet (2014) 

framkom det att akutmottagningen inte är en lämplig plats att avsluta sitt liv på. På grund av 

faktorer som stressig miljö, ljudnivå, brist på avskildhet och avsaknad av palliativ erfarenhet. 

Akutmottagningen är utrustad för att rädda liv och inte är utformad för att tillgodose 

patientens behov i livets slutskede (Fernández-Sola et al., 2015). Resultatet visade att de här 

situationerna uppstod frekvent på grund av att det sällan fanns vårdplatser att tillgå för 
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patienter i livets slutskede. Det saknades även avskilda platser för dessa patienter på 

akutmottagningen, istället fick det ligga kvar på akutrummet bredvid andra patienter. 

Sjuksköterskorna försökte tillgodose de äldre patienternas behov och bevara deras värdighet, 

men det var svårt på grund av det ständiga inflödet av nya patienter.  

 

Vidare i resultatet beskrevs etiska svårigheter gällande beslut om behandlingsbegränsningar 

och att avsluta hjärt- och lungräddning. Sjuksköterskorna uttryckte att det ibland var oetiskt 

och ovärdigt att påbörja hjärt- och lungräddning på en äldre människa och att beslut om 

behandlingsbegränsningar behövde tas i ett tidigare skede. Det kunde vara svårt för läkaren på 

akutmottagningen att fatta beslut i det akuta skedet, när patienten inte är förmögen att uttrycka 

sin egen vilja. Detta kunde resulterade i att patienterna utsattes för hjärt- och lungräddning 

trots att det ansågs oetiskt. De Europeiska riktlinjerna för återupplivning Bossaert et al., 

(2015) och Socialstyrelsen (2011b) betonar att återupplivande åtgärder endast ska påbörjas 

om det anses gynna patienten, samt att risker och fördelar med behandlingen måste övervägas 

innan. Trots att det är läkarna som ska fatta beslut om behandlingsbegränsningar behöver de 

stöttas i sina beslut, både från det närvarande vårdteamet och av seniora kollegor. Utifrån 

egna erfarenheter kan tydliga och öppna diskussioner rörande behandlingsbegränsningar 

underlätta beslutsfattandet utifrån vad som anses gynna patienten och ovanstående situationer 

kan undvikas. 

 

I resultatet framkom det att en del svårt sjuka äldre patienten fick utstå undersökningar och 

behandlingar som skapade mer lidande än nytta för patienten, vilket ansågs ovärdigt. I tidigare 

forskning av Silén, Svantesson och Ahlström (2008) menade sjuksköterskor att det fanns en 

osäkerhet hos läkarna, vilket bidrog till att behandling fortsatte trots att det inte gynnade 

patienten. Sjuksköterskorna och läkarna hade ofta olika uppfattning om vad som var bäst för 

patienten. Robinson, Cupples och Corrigan (2007) beskriver att detta troligen beror på att 

läkarna är mer fokuserade på att bota sjukdom och har därför svårare att tänkta utifrån ett 

patientcentrerat synsätt jämfört med sjuksköterskor. Utifrån egna kliniska erfarenheter kan 

dessa situationer ibland lösas genom öppna diskussioner i vårdteamet om vad som anses 

gynna patienten. Därtill måste även patientens egna önskemål om vård och behandling tas i 

beaktning. Enligt Socialstyrelsen (2011b) är det hälso- och sjukvårdens skyldighet att 

minimera lidande och förebygga eller förhindra skada. Ett av sjukvårdens huvudsyfte är att 

respektera patientens värdighet och bedriva vård i enlighet med etiska riktlinjer (Edlund, 

2002; Svensksjuksköterskeförening, 2016). För att kunna uppnå detta i mötet med patienten 
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krävs det att vårdpersonalen genom bemötande och handling stödjer patienten och visar 

aktning i vården (Edlund, 2002). De fyra grundpelarna för en uppnå en etiskt korrekt vård är 

självbestämmande principen, principen att inte skada, göra gott principen och 

rättviseprincipen (Beauchamp & Childress, 2013). Om all vårdpersonal arbetar utifrån de 

etiska principer som finns kan de äldre patienterna bevara sin värdighet. 

 

Utifrån resultatet ansågs den äldre svårt sjuka patienten få en sämre vård på grund av de 

organisatoriska begränsningarna. Den rådande situationen med vårdplatsbrist på sjukhuset 

ledde till att de äldre patienterna inte fick sitt vårdbehov tillgodosett. Samtliga sjuksköterskor 

uttryckte att detta inte var värdigt för patienten. De organisatoriska begränsningarna som råder 

på sjukhuset förhindrar möjligheten att lägga in patienter. Det är inte patientens behov eller 

läkarens medicinska bedömning utan det är vårdplatssituationen som styr. Sjuksköterskorna 

uttryckte frustration över att fokus allt för ofta hamnade på vårdplatsbristen än på patientens 

individuella behov. I resultatet framkom det att de svårt sjuka äldre patienterna inte fick 

komma till en avdelning med högre vårdnivå trots att behovet fanns, på grund av 

vårdplatsbrist. Istället skrevs patienten in på en vanlig vårdavdelning där de saknades rätt 

övervakning och kompetens. Sjuksköterskorna beskrev att detta endast förekom om patienten 

var gammal, det var däremot aldrig några problem att ordna en vårdplats om det handlade om 

en yngre svårt sjuk patient. Det kan lätt uppstå en frustation hos både sjuksköterskor och 

läkare när patienten inte får komma till en intensivvårdsavdelning, till följd av att det inte 

finns plats eller att patienten blir nekad en högre vårdnivå. Både sjuksköterskor och läkare vill 

ge den bästa vården till patienten, men oftast ligger det utanför deras kontroll (Oerlemans et 

al., 2015). Det som framkommit i resultatet rörande vårdplatsbrist och hur de svårt sjuka äldre 

patienterna blir lidande av detta har inte lyfts fram i tidigare forskning. I samtliga intervjuer 

lyftes det här upp, vilket tyder på att detta är ett stort och hög aktuellt problem som kräver 

ytterligare forskning.  

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ intervjustudie valdes för att få en förståelse om sjuksköterskornas uppfattning 

gällande etiska svårigheter som uppstod i samband med det akuta omhändertagandet. I 

enlighet med Polit och Beck (2012) uppnås ett annat djup vid användandet av kvalitativa 

studier jämfört med kvantitativa studier.  De svårt sjuka äldre patienterna anses tillhöra en 

sårbargrupp utifrån deras ålder och den utsatta situationen, vilket kan innebära svårigheter att 
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intervjua patienterna (Kjellström, 2012). Istället intervjuades sjuksköterskor med erfarenhet 

av att vårda den här patientgruppen. Avsiktligt urval användes för att hitta deltagare som 

ansågs ha erfarenhet och kunskap om ämnet som studerats (Kristensson, 2014). Författarna är 

kollegor med deltagarna och kunde därför välja ut dem som ansågs lämpliga. Alla deltagare 

hade erfarenheter av att vårda svårt sjuka äldre patienter i det akuta omhändertagandet, vilket 

gav riklig och trovärdig information. Författarna har reflekterat över risken med att använda 

sig av ett avsiktligt urval. Det fanns en risk att författarna endast valde ut de sjuksköterskor 

som delade samma åsikter inom ämnet som studerades. Urvalet var begränsat då det endast 

var ett fåtal sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna, vilket medförde att ett 

avsiktligt urval användes. Totalt tillfrågades tio sjuksköterskor om att delta i studien, alla 

valde att delta. Utöver detta inkluderas även provintervjun då den ansågs ge ett djup i det som 

efterfrågades. Intervjuer begränsades till elva stycken i enlighet med Trost (2010) som menar 

att data bör begränsas vid kvalitativa studier på grund av att textmängden kan bli ohanterlig. 

Den mängd data som samlades in ansågs tillräcklig för att svara på studiens syfte. 

 

Enskilda intervjuer valdes, en möjlig metod var att använda sig av fokusgrupper för att få mer 

känslomässiga och spontana diskussioner inom ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014). Etik kan 

däremot upplevas som ett känsligt ämne att prata om och det finns en risk att deltagarna 

reagerar negativt på frågorna (Kjellström, 2012).  Utifrån att författarna intervjuade sina egna 

kollegor inom ett känsligt ämne var det viktigt att det som sades inte kunde härledas till en 

enskild individ, vilket var den bidragande orsaken till att enskilda intervjuer valdes. 

Datainsamlingen utfördes i enlighet med Northern Nurses´ Federations (2003) etiska principer 

för omvårdnadsforskning för att uppfylla kraven på information, konfidentialitet, samtycke 

och deltagarens säkerhet. Intervjua sina egna kollegor kan leda till etiska svårigheter när 

resultatet ska presenteras i arbetsgruppen på grund av det känsliga ämnet som studerats. 

Författarna är väl införstådda med detta men anser att det är av stor vikt att dessa problem 

lyfts upp och börjar diskuteras öppet för att skapa förändring.  

 

Intervjuerna utfördes på arbetsplatsen i ett enskilt rum, önskemål fanns om att intervjuerna 

skulle utförts i ett avskilt rum utanför arbetsplatsen. Författarna ansåg däremot att detta kunde 

försvåra deltagarnas möjlighet att medverka i intervjuerna då de utfördes på arbetstid. Enligt 

Polit och Beck (2012) skapas en ökad trygghet för deltagarna om intervjuer genomförs på 

arbetsplatsen och under arbetstid. Båda författarna närvarade under intervjuerna för att 

garantera att de genomfördes på liknande sätt och att deltagarna fick samma frågor för att 
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stärka studiens tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012). Författarna saknade erfarenhet av att 

utföra intervjuer vilket märktes i början av intervjuprocessen. Under processens gång blev 

intervjuerna längre på grund av att fler uppföljningsfrågor användes, vilket gav mer djup.  

Samtliga intervjuer spelades in för att kunna återge innehållet ordagrant, vilket innebär att 

studiens tillförlighet stärktes (Polit & Beck, 2012). För att förstärka tillförlitligheten 

ytterligare kunde författarna erbjudit deltagarna en möjlighet att läsa igenom intervjuerna 

innan dataanalysen påbörjades.  

 

På grund av att författarna tjänstgör på arbetsplatsen där datainsamlingen utfördes finns det en 

förförståelse för det problem som studerades. Detta kan medföra en risk att göra egna 

tolkningar av resultatet, därför valdes en manifest utgångspunkt i analysen. Vilket innebär att 

texten får tala för sig själv, utan att författarna gör egna tolkningar av den underliggande 

meningen i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna var väl medvetna om sin 

förförståelse inom ämnet och har reflekterat över detta innan studiens genomförande och 

under hela analysprocessen. Resultatet har granskats objektivt och förförståelsen anses inte ha 

påverkat studien negativt. Utifrån detta har studiens resultat uppnått giltighet och 

tillförlitlighet. 

 

Båda författarna deltog under hela analysprocessen för att få en samstämmig uppfattning av 

textens innebörd och sammanhang. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det mycket 

viktigt att de meningsbärande enheterna i analysen inte blir för korta, vilket kan försvåra 

tolkningen om viktig information går förlorad. För att stärka studiens trovärdighet presenteras 

en del av analysprocessens steg i en tabell (Sandelowski, 2000). För att förstärka studiens 

giltighet presenteras resultatet med hjälp av citat vilket ger läsaren en möjlighet att själv tolka 

de meningsbärande enheterna och skapa sig en egen uppfattning om studiens trovärdighet 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

 

Genom att tydligt beskriva forskningsprocessen har författarna skapat förutsättning för läsaren 

att själv avgöra om resultatet kan överföras till andra grupper och situationer, vilket stärker 

studiens tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012). Författarna till denna studie har svårt att avgöra 

om resultatet är överförbart till andra akutmottagningar och patientgrupper. Utifrån att 

studiens resultat syftar till det akuta omhändertagandet av svårt sjuka äldre patienter är det 

svårt att avgöra om resultatet är överförbart till andra patientgrupper. Vidare studier bör 

utföras för att undersöka om liknande problem uppstår i omhändertagandet av andra 
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patientgrupper. Resultatet anses däremot överförbart till andra akutmottagningar med 

liknande arbetsförhållanden och organisatoriska begränsningar såsom vårdplatsbrist. De etiska 

problem som identifierats i resultatet anses delvis bero på den stressiga arbetsmiljön, bristen 

på vårdplatser och den kultur som råder på sjukhuset. 

 

SLUTSATS 

Resultatet visar att vården av den svårt sjuka äldre patienten på akutmottagningen inte följer 

etiska riktlinjer och inte respekterar patientens rätt till integritet och värdighet. Det framträder 

i resultatet en kultur där omhändertagandet i vissa situationer är direkt kränkande för den 

enskilda patienten. Detta bidrar till ett onödigt lidande för patienten som är orsakats av vården 

och dess organisatoriska begränsningar.  

 

Klinisk implikation 

På grund av att den äldre befolkningen och kraven på sjukvården fortsätter öka är det av stor 

vikt att de etiska svårigheterna diskuteras och lyfts fram. Förhoppningen är att den här studien 

ska bidra till en ökad förståelse och medvetenhet om hur de äldre patienternas värdighet 

påverkas i dessa situationer. Det krävs en rad åtgärder och förändringar för att förbättra 

vården för den svårt sjuka äldre på akutmottagningen. Som blivande specialist sjuksköterskor 

inom akutsjukvård är förhoppningen att kunna arbeta fram rutiner och riktlinjer för att 

förbättra för den här patientgruppen. En möjlig åtgärd är att skapa ett etiskt forum där etiska 

problem kan diskuteras med hela vårdteamet, för att skapa en medvetenhet kring problemen 

och hitta lösningar. Etiska diskussioner borde ha en självklar plats i det dagliga arbetet, detta 

är något som framkom i samtliga intervjuer.   
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BILAGA 1 

 

Introduktion 

Sjuksköterskor deltar dagligen i det akuta omhändertagandet av svårt sjuka äldre patienter.  

Utifrån egna erfarenheter ses återkommande problem när det gäller den här patientgruppen. 

Framför allt gällande etiska svårigheter och bristande värdighet i vårdandet, vilket kan 

innebära negativa konsekvenser för patienten. Därför är vi intresserade av att undersöka vilka 

etiska svårigheter som uppstår i det akuta omhändertagandet av den svårt sjuka äldre patienten 

med specifikt fokus på värdighet.  

 

Inledning 

- Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 
- Hur många år har du arbetat på akutmottagning? 

 

Frågor 
- Berätta hur du upplever det akuta omhändertagande av svårt sjuka äldre patienter? 

- Beskriv några etiska svårigheter i dessa situationer och hur det påverkar patienten 

och/eller anhöriga? 
- Hur påverkas patientens värdighet i dessa situationer? 

 

Uppföljningsfrågor: 

- Hur upplevde du det? 

- Hur var din känslomässiga reaktion av händelsen? 

- Kan du berätta mer? 

- Kan du ge ett exempel? 

- Kan du utveckla? 

- Hur tänkte du då? 

- Hur menar du? 

 

Avslutning:  

- Har vi uppfattat dig rätt när du sagt att… 

- Är det något du vill tillägga? 
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BILAGA 2 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie: 

Etiska svårigheter i det akuta omhändertagandet av den svårt sjuka äldre patienten. 

  

Bakgrund 

Drygt 35 procent av patienter som söker till akutmottagningar i Sverige är över 65 år och 

drygt hälften av patienterna som läggs in akut på sjukhus är äldre än 65 år. Forskning visar att 

det finns flertalet brister i vården som ges till äldre patienter på akutmottagningar. Problem 

som identifierats är bland annat bristande respekt, kommunikation och avsaknad av 

medkänsla från personalen. Samtidigt blir de etiska frågeställningarna allt fler i vården, vilket 

kräver ställningstagande och svåra bedömningar.  

 

Syfte 

Syftet är att beskriva etiska svårigheter i det akuta omhändertagandet av den svårt sjuka äldre 

patienten med specifikt fokus på värdighet.  

 

Tillfrågande om deltagande 

Du tillfrågas härmed om du vill delta studien då du anses har kunskaper och erfarenheter om 

det området som ska studeras. Deltagandet är frivilligt och du som deltagare kan när som helst 

avbryta utan motivering. Intervjun kommer att ske dagtid och pågå under cirka 30-45 minuter. 

Intervjun kommer att spelas in, allt du kommer säga under intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt så att resultat inte kan kopplas till någon enskild individ. Efter att studien är 

examinerad kommer de inspelade intervjuerna att raderas. 

 

Hantering av data 

Intervjun kommer skrivas ut och användas till ett examensarbete på avancerad nivå inom 

specialistsjuksköterskeprogrammet i akutsjukvård, vid Uppsala universitet.  

 

Kontakt 

Studenter:    Handledare:  

Camilla Johansson & Jenny Karlsson  Eva Jangland 

Specialistsjuksköterskestudenter  Universitetslektor 

med inriktig mot akutsjukvård  Specialistsjuksköterskeprogrammet 

Tele: 0706-999336 alt 0736-527912  Tele: 018-6113722  
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E-post: jenny.u.karlsson@akademiska.se E-post: eva.jangland@surgsci.uu.se 

camilla.e.johansson@akademiska.se 
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BILAGA 3 

 

Informerat samtycke  

 

 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i studien: 

Etiska svårigheter i det akuta omhändertagandet av den svårt sjuka äldre patienten. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Ort och Datum   Underskrift deltagare 

 

………………………………………….. 

Namnförtydligande 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Ort och Datum   Underskrift författare 

 

………………………………………….. 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


