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Sammanfattning 
Bakgrund: Den sköra äldre patienten har ett omfattande omvårdnads- och sjukvårdsbehov och 
det blir allt vanligare att dessa patienter söker vård på Sveriges akutmottagningar. Sköra äldre 
patienter är i behov av multidisciplinär vård men akutmottagningar är ofta inte anpassade för 
detta. Geriatriska team kan följa upp sköra patienter med multidisciplinär vård men det saknas 
kunskap om vilka patienter som bedöms som sköra. Det saknas även kunskap om hur det 
återkommande akutsjukvårdsbehovet ser ut efter påbörjad uppföljning. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sköra äldre patienter som fått uppföljning av det 
geriatriska öppenvårdsteamet efter akutbesök, samt utvärdera om antalet akutbesök förändrats 
efter påbörjad uppföljning hos de som haft återkommande akutbesök. 

Metod: Studien genomfördes som en utvärderande registerstudie och hade en retrospektiv och 
longitudinell design. Deskriptiv statistik användes för att beskriva skillnader i kön, ålder och 
sökorsak. En statistisk analys genomfördes, för de patienter som hade återkommande 
akutbesök, där antalet akutbesök jämfördes före och efter påbörjad uppföljning. 

Resultat: Under perioden 2016-11-01 - 2017-10-31 registrerades 318 patienter till det 
geriatriska öppenvårdsteamet, av dessa inkluderades 197 patienter till denna studie, 128 kvinnor 
och 69 män. Studien visade att 41 % av patienterna hade återkommande akutbesök innan 
uppföljning. För hela gruppen med återkommande akutbesök, med undantag för patienter som 
hade sökorsaken dyspné, sågs ett minskat antal akutbesök efter påbörjad uppföljning. 

Slutsats: Denna studie visade att antalet akutbesök minskade efter påbörjad uppföljning av GT 
för majoriteten av äldre sköra patienter med återkommande akutbesök. En signifikant skillnad 
kunde ses för både män och kvinnor oberoende av ålder. För att kunna bedöma effekten av 
uppföljningen behövs fortsatt forskning med kontrollgrupp. Denna studie kan användas som 
argument för att initiera multidisciplinär uppföljning där en äldre skör patient med ett 
återkommande akutsjukvårdsbehov identifierats. 

 
Nyckelord: geriatriska team, multidisciplinär vård, sköra äldre, uppföljning 
 

  



  

   
 

Abstract  
Background: Frail elderly patients have an extensive nursing and medical need and it is 
increasingly common for these patients to seek assistance from Sweden's emergency medical 
services. However, emergency medical services are often not adapted to providing the 
multidisciplinary care needed. Geriatric multidisciplinary teams can perform follow-ups after 
emergency visits, but there is limited knowledge about the selected patients and how recurring 
emergency visits are affected. 

Purpose: The purpose of the study was to describe frail elderly patients receiving follow-up by 
a geriatric team after emergency visits and to evaluate if the number of recurring visits change 
after follow-up. 

Method: The study was conducted as an evaluative register study and used a retrospective and 
longitudinal design. Differences in gender, age and reason of admittance was compared using 
descriptive and a statistical analysis was used to compare the number of emergency visits before 
and after follow-up. 

Result: During the period 2016-11-01 - 2017-10-31, 318 patients had been admitted to the 
geriatric team. Of these 197 were included in this study, 128 women and 69 men. This study 
showed that 41% of the patients had recurring emergency visits. For the majority of patients 
with recurring emergency visits, a reduction in the number of emergency visits was observed 
after follow-up. Only patients with dyspnea had an unchanged number of emergency care visits. 

Conclusion: This study showed that the frequency of emergency visits was decreased with a 
significant difference for the majority of frail elderly patients regardless of gender and age. 
However, in order to assess the effect of the follow-up, further research with a control group is 
required. This study can be used as an argument for initiating multidisciplinary follow-up when 
a fragile patient with recurrent emergency visits has been identified. 

 
Keywords: follow-up, frail elderly, geriatric team, multidisciplinary care 
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1. Bakgrund 
1.1 Inledning  
Genomsnittsåldern i Sverige ökar och det blir allt vanligare att äldre patienter söker vård på 
Sveriges akutmottagningar (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013). De 
äldre som söker akutsjukvård har ofta flera sjukdomar vilket tillsammans med naturligt åldrande 
kan ge ytterligare funktionsnedsättningar i balans, muskelstyrka eller i kognition. Dessa 
patienter har dessutom ofta ett vårdbehov som innefattar flera vårdnivåer och specialiteter 
(Wilhelmson et al., 2011). Det har även observerats att patienter som sökt akutsjukvård och 
som är äldre än 65 år har en ökad risk för upprepade akutbesök samt en ökad risk för inläggning 
på sjukhus, i jämförelse med patienter som har en lägre ålder. Om äldre patienters vårdbehov 
inte tillgodoses är risken att avancerad akutsjukvård på sjukhusen i allt högre grad används till 
patienter med åldersrelaterade sjukdomar (Legramante et al., 2016). En vetenskaplig 
sammanställning av SBU (2013) gällande akutsjukvård och äldre visade att multidisciplinära 
team som bedömer patientens hela livssituation, tillsammans med den medicinska 
bedömningen, leder till bibehållen funktion. Specifika behandlingsenheter beskrivs som 
verktyg för multidisciplinär vård men akutsjukvården är idag sällan anpassad för detta. I 
sammanställningen framgår att akutsjukvården måste anpassa sin verksamhet för sköra äldre 
patienter, exempelvis genom uppföljning. Internationellt och nationellt används olika metoder 
för att möta sköra äldre patienters omvårdnadsbehov efter akutbesök, men det finns stora 
kunskapsluckor gällande uppföljning och dess nytta (SBU, 2013). 
 
På Universitetssjukhuset i Örebro [USÖ] finns det ett Geriatriskt öppenvårdsteam [GT] som 
följer upp patienter som har ett ökat omvårdnads- och sjukvårdsbehov efter akutbesök. 
Målgruppens ålder för uppföljning är 75 år eller äldre, men även yngre patienter förekommer.  
GT utför efter akutbesöket en individuellt anpassad uppföljning av ett multidisciplinärt team. 
Teamet kan bedriva avancerad vård i hemmet för att undvika onödiga inläggningar på sjukhus, 
men även göra direktinläggningar på en geriatrisk vårdavdelning vid behov.  
 
1.2 Sköra äldre 
För att identifiera den grupp av äldre patienter, som har ett ökat vårdbehov, används ofta 
begreppet sköra äldre. Begreppet är brett och gruppen har flera olika definitioner. De 
gemensamma nämnare som återkommer är dock multisjukdom och funktionsnedsättningar som 
relateras till ålder och åldrande. Inom internationell forskning används ofta benämningen frail 
eller fraility (SBU, 2013). Det har gjorts flera försök att skapa en definition på sköra äldre men 
det finns ännu ingen internationell konsensus gällande symptom eller ålder (Rockwood et al., 
2005). Vilka kriterier som ska användas för kartlägga patienternas funktion varierar men kan 
exempelvis vara ofrivillig viktminskning, svag greppstyrka, långsam gånghastighet eller låg 
fysisk aktivitet. Oftast ska flera riskfaktorer förekomma samtidigt för att patienten ska bedömas 
som skör äldre (Rockwood et al., 2005; Westgård et al., 2018). En studie av Meldon et al. (2003) 
undersökte riskfaktorer för ökad mortalitet och risk för inläggning vid sjukhus efter akutbesök. 
Studien visade att patienter som uppfyllde två eller flera av riskfaktorerna kognitiv svikt, 
svårigheter att gå, fler än fyra mediciner, tidigare akutbesök eller inläggning på sjukhus samt 
oro för patientens hälsa hade högre mortalitet och större risk för inläggning på sjukhus, i 
jämförelse med en kontrollgrupp. 
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Socialstyrelsen (2011) har tagit fram en definition för att avgränsa målgruppen de mest sjuka 
äldre. Enligt definitionen ska de mest sjuka äldre vara äldre än 65 år och ha ett omfattande 
omvårdnads- och sjukvårdsbehov till följd av åldrande, skada eller sjukdom. Denna definition 
innefattar de äldre som är sköra, omsorgsberoende eller funktionshindrade. För att avgränsa 
målgruppen sköra äldre för denna studie används därför för en nedre åldersgräns på 65 år. Detta 
för att identifiera aktuell forskning, samt till utvärderingen av den uppföljning som skett av GT 
på sköra äldre vid USÖ. 
 
1.3 Aktuell forskning 
För att kunna ge bättre vård till sköra äldre som söker akutsjukvård har det studerats olika typer 
av uppföljning. På en akutmottagning i Sverige utvärderades i en pilotstudie möjligheterna till 
att kunna tillämpa uppföljning i form av ett multidisciplinärt team, enligt modellen 
Comprehensive Geriatric Assessment, på patienter som var 75 år eller äldre. Studien innefattade 
en multidisciplinär bedömning utförd av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut samt sjukgymnast 
som behandlade patienten utifrån respektive område. Patienterna fick uppföljning vid tre 
tillfällen i hemmet där det gjordes riskbedömningar, för till exempel fallrisk, och det skapades 
individuellt anpassade uppföljningsplaner. Studiens resultat visade på att uppföljningen kunde 
genomföras på hela interventionsgruppen utan bortfall gällande uppföljningstillfällen eller 
planerade möten för riskbedömningar. Studien visade att de som ingick i interventionsgruppen 
i större utsträckning fick vårdplanering efter utskrivning och hade fler dokumenterade 
riskbedömningar i jämförelse med en kontrollgrupp. Studiens författare argumenterar för att 
denna typ av uppföljning kan genomföras i större skala samt att arbetssätt som ger mer anpassad 
och personcentrerad vård kan ha stor betydelse för sköra äldre. Författarna till studien 
observerade att det saknas nationella studier som utvärderar hur kontinuerlig uppföljning i 
hemmet påverkar sköra patienters akutsjukvårdsbehov (Westgård et al., 2018).  
 
Det har genomförts studier internationellt där effekten av uppföljning har utvärderats på 
återkommande akutbesök. Vid en studie genomfördes geriatriska riskbedömningar på patienter 
som var 75 år eller äldre som hade sökt vård på en akutmottagning. Hade patienterna fysiska 
funktionsnedsättningar, multisjukdom eller fler än 3 mediciner per dag erbjöds uppföljning av 
multidisciplinära team. Den multidisciplinära uppföljningen kunde göras på vårdavdelning eller 
på en geriatrisk mottagning för patienter som inte blev inlagda på sjukhus. För de patienter som 
fick uppföljning sågs en förbättring i fysisk och psykisk hälsa. Det observerades även en 
minskning i antal inläggningar på sjukhus samt minskade antal akutbesök inom tre månader 
(Ballabio et al., 2008). Sjuksköterskor fick tillsammans med sjukgymnaster vid en annan studie 
utforma individuella träningsprogram till patienter samt utföra hembesök och ge uppföljande 
telefonsamtal. Patienterna som inkluderades skulle vara äldre än 65 år och skulle även ha flera 
riskfaktorer för att bli inlagda på sjukhus. Efter interventionen sågs ett minskat antal akutbesök 
och ökad livskvalitet hos patienterna som fick uppföljning, i jämförelse mot en kontrollgrupp 
(Courtney et al., 2009). 
 
Två studier har genomförts där uppföljning utförts till sköra äldre via telefonsamtal. Samtalen 
utfördes av sjuksköterska efter akutbesök. Den första studien visade att samtal med fokus på 
patientens vårdplanering bidrog till högre compliance, samt att patienterna oftare och snabbare 
fick kontakt med primär- eller specialistvård vid behov. Studien visade inte på någon skillnad i 
antalet återkommande akutbesök efter uppföljningssamtal (Biese et al., 2014). Vid den andra 
studien utvärderades också effekten av uppföljande telefonsamtal av sjuksköterska. Samtalet 
innehöll utbildning med fokus på symtom, compliance samt hjälp med att följa 
uppföljningstider. Sjuksköterskan svarade på frågor om mediciner och hjälpte patienten att 
förstå deras utskrivningsplan. Vid behov hjälpte även sjuksköterskan patienten till rätt vårdnivå 
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vid fortsatta besvär. Denna studie kunde inte påvisa någon skillnad sett till frekvensen av 
inläggningar eller återbesök i jämförelse med den kontrollgrupp som användes (Goldman et al., 
2014).  
 
1.4 Problemformulering 
Den akutsjukvård som bedrivs idag har begränsningar för att ta hand om de sköra äldre som har 
komplexa behov och miljön på akutmottagningar är oftast dåligt utformad för dessa patienter. 
Det är även vanligt att den sköra äldre har diffusa symtom vilket ger låg prioritering, som i sin 
tur leder till lång väntetid, särskilt när det är hög arbetsbelastning på akutmottagningen (SBU, 
2013). I kombination med lång väntetid kan bullrig miljö och ständiga förändringar förvärra 
syn- och hörselnedsättningar, vilket kan göra det svårt för patienten att vara delaktig i sin vård 
(Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004). Det finns behov av forskning på 
akutmottagningar för att vården ska kunna anpassas till sköra äldre då de kan vara i behov av 
multidisciplinär vård som i dagsläget sällan finns tillgänglig (SBU, 2013). Geriatriska team kan 
följa upp sköra patienter med multidisciplinär vård men det saknas kunskap om vilka patienter 
som bedöms som sköra äldre. Det saknas även kunskap om hur det återkommande 
akutsjukvårdsbehovet ser ut efter påbörjad uppföljning. 
 
2. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sköra äldre patienter som fått uppföljning av det geriatriska 
öppenvårdsteamet efter akutbesök, samt utvärdera om antalet akutbesök förändrats efter 
påbörjad uppföljning hos de som haft återkommande akutbesök. 

 
Frågeställningar: 
1. Förändrades antalet akutbesök hos kvinnor? 
2. Förändrades antalet akutbesök hos män? 
3. Förändrades antalet akutbesök baserat på ålder? 
4. Förändrades antalet akutbesök för de vanligaste sökorsakerna? 
 
3. Metod 
Studien är kvantitativ och genomfördes som en utvärderande registerstudie med en retrospektiv 
och longitudinell design. Detta innebär att data samlas in för en given tidsperiod, denna data 
jämförs sedan med tidpunkten för en intervention (Altman, 1991). Antalet akutbesök samlades 
in hos deltagarna tre månader innan och tre månader efter de fått uppföljning av GT.  
 
Den intervention som utvärderats i denna studie är den uppföljning som utförts av GT vid USÖ. 
GT är ett multidisciplinärt team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, 
sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer. Uppföljningen bestod av att en sjuksköterska 
efter inkommen remiss tog kontakt med den sköra äldre patienten nästkommande vardag. Efter 
detta så bokades det ett hem- eller mottagningsbesök in, där sjuksköterskan med hjälp av flera 
bedömningsformulär kunde anpassa den fortsatta uppföljningen efter patientens behov (bilagor 
1 - 4). Uppföljningens omfattning i tid kunde variera mellan några dagar till flera månader och 
kunde innefatta kontakt med de olika specialiteterna inom teamet. GT hade även möjlighet att 
bedriva avancerad vård i hemmet för att patienten skulle kunna undvika att läggas in på en 
vårdavdelning. Skulle patienten varit i behov av sjukhusvård så hade GT även möjlighet att 
göra en direktinläggning på en geriatrisk vårdavdelning. Detta innebar att patienten inte 
behövde passera akutmottagningen för bedömning.  
  



  

4 
 

3.1 Urval 
När en patient, som var 75 år eller äldre, kom till akutmottagningen lade registrerande 
sjuksköterska eller undersköterska en checklista för nedsättningar i funktionstillstånd 
tillsammans med patientens pappersjournal (Bilaga 5). Åldersgränsen 75 år och äldre användes 
för att tydligare definiera målgruppen sköra äldre (Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala-
Örebroregionen, 2016). Denna åldersgräns användes i praktiken dock endast som stöd för att 
identifiera patientgruppen. Det fanns möjlighet för personalen att vid registrering göra en 
individuell bedömning, om patienten skulle få en checklista för nedsättningar i 
funktionstillstånd, vilket innebär att det fanns en möjlighet för lägre åldrar att bli bedömda som 
sköra äldre. Den sjuksköterska som utförde patientens triage hade ansvar att fylla i checklistan 
med hjälp av patienten och anhöriga. Här kunde sjuksköterskan göra en bedömning om 
patienten var skör eller inte, vilket rapporteras vidare till patientansvarig sjuksköterska. På 
checklistans baksida fanns flera kompletterande frågor för läkaren att fylla i efter sin bedömning 
av patienten. Bedömdes patienten vara skör utifrån materialet och var i behov av uppföljning 
kunde ansvarig läkare skicka en remiss (bilaga 6) till GT. Alla remisser som skickades till GT 
registrerades för hand och sparades i en pärm som fanns inlåst på mottagningen. Vid 
registreringen sparades patientens namn och personnummer, när remissen skickades, när den 
bedömdes av en sjuksköterska samt vem som skickade in remissen.  
 
Insamlingen av data till utvärderingen genomfördes på USÖ med utgångspunkt från GT:s 
register över inkomna remisser. En period som omfattade ett år valdes ut från registret för att 
ingå i studien. Studiedeltagarna för den valda perioden valdes ut genom ett konsekutivt urval. 
Detta innebär att alla patienter som uppfyller inklusionskriterierna under den givna tidsperioden 
inkluderas (Polit & Beck, 2012). Urvalet genomfördes genom granskning av GT:s register över 
patienter som fått remiss för uppföljning och akutbesökshistorik från journal- och vårdsystemet 
Klinisk portal.  
 
3.1.1 Inklusionskriterier 
Studien inkluderade de patienter som var 65 år eller äldre som fått uppföljning av GT efter att 
ha sökt på akutmottagningen i Örebro under perioden 2016-11-01 - 2017-10-31. 
 
3.1.2 Exklusionskriterier 
I studien exkluderades de patienter som hade tackat nej till uppföljning eller som inte godkänts 
för uppföljning av GT. Några patienter förekom vid mer än ett tillfälle med remiss till GT under 
perioden, i dessa fall inkluderades endast patienten till studien för det första akutvårdstillfället. 
Studien exkluderade även deltagare som avlidit under tremånadersperioden efter att GT:s 
uppföljning påbörjats. Se figur 1 för en sammanfattning av urvalet. 
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Figur 1. Sammanfattning av inkluderade och exkluderade patienter från registret. 

 

3.2 Datainsamling 
Datainsamlingen utfördes genom granskning av den dokumentation som fanns i registret för 
den valda perioden. Dokumentationen är baserad på de remisser som kommer in till GT från 
avdelningar, mottagningar och akutmottagningen i Örebro. Registrets data gällande patienter 
som fått uppföljning sammanfogades med akutbesök- och uppföljningshistorik i Klinisk portal. 
I samråd med respektive klinik beslutades att insamlad data inte skulle innehålla några 
journalanteckningar.  
 
Då det fanns patienter som var yngre än 75 år som fick uppföljning användes en åldersgräns på 
65 år för att inkludera patienter till denna studie, detta då detta är den lägsta åldern för att få 
bedömas som skör äldre i Sverige (Socialstyrelsen, 2011). 
 
För att beskriva urvalsgruppen samlades det in data om patienternas ålder, kön, antalet 
akutbesök tre månader innan och tre månader efter påbörjad uppföljning samt sökorsak. Kön 
och sökorsak omvandlades till parametriska nominalvärden för att kunna användas i analysen. 
Insamlad data infördes löpande på rader i databehandlingsprogrammet Excel där de enskilda 
patienterna benämndes Patient 1, Patient 2 o.s.v. (tabell 1). 
 
 
Tabell 1. Exempel på hur Excel-dokumentet såg ut.  
 

Ålder Kön Besök innan Besök efter Sökorsak 

Pat 1 93 1 1 0 Yrsel 

Pat 2 97 1 4 1 Sjukdomskänsla 

Pat ... ... ... ... ... ... 

Pat 197 83 1 2 2 Sjukdomskänsla 
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3.3 Dataanalys 
Insamlad data överfördes från Excel till Statistical Package for the Social Sciences version 24 
[SPSS] som är en programvara för statistisk analys. För att underlätta hanteringen när 
deskriptiva data skulle tas fram skapades flera olika databaser. De separata databaserna, 
förutom en som innehöll hela urvalsgruppen, bestod av män, kvinnor samt olika 
ålderskategorier. För att beskriva urvalsgruppen användes deskriptiv statistik för variablerna 
ålder, kön och sökorsak. Ålder beskrevs med medelvärde och standardavvikelse [SD]. 
Fördelning mellan variablerna kön och sökorsak beskrevs i antal och procent. Median och 
kvartilavstånd [IQR] användes för att beskriva eventuella skillnader i antal akutbesök före och 
efter uppföljning då snedfördelad data observerades. IQR används för att beskriva den spridning 
som finns runt medianen (Altman, 1991). Insamlad data sammanställdes i figurer och tabeller. 
 
Den utforskande delen bestod av en statistisk analys som användes där patienter hade 
återkommande akutbesök inom tre månader. Gränsen för att antalet akutbesök skulle beskrivas 
som återkommande var för studien två eller fler. Studien begränsades till att analysera om det 
fanns någon skillnad eller inte i antalet akutbesök inom respektive undergrupp efter påbörjad 
uppföljning och därför utfördes inte någon statistisk jämförande analys mellan undergrupperna.  
 
För patienter med återkommande akutbesök skapades det undergrupper baserade på variablerna 
kön, ålder och de fyra vanligaste sökorsakerna. För ålder skapades även tre ålderskategorier, se 
figur 2. Utifrån dessa undergrupper skapades nya databaser där studiens hypoteser kunde 
prövas. Dessa databaser benämndes återkommande män, återkommande kvinnor o.s.v.  

 

   

Figur 2. Undergrupper för jämförelse av antal akutbesök före och efter uppföljning. 
 

 
3.3.1 Hypotesprövning 
Studiens nollhypotes var att det inte skulle finnas någon skillnad mellan antalet akutbesök före 
och efter påbörjad uppföljning, för patienter med återkommande akutbesök.  
 
Nollhypotesen testades för undergrupperna i figur 2. 

 
 
På grund av genomgående snedfördelning av data gällande akutbesökshistorik användes en 
icke-parametrisk analysmetod för att påvisa om det fanns någon skillnad före och efter påbörjad 
uppföljning inom grupperna. Wilcoxon signed-rank test valdes då den kan användas för att 
jämföra skillnaden mellan två repeterade mätningar före och efter en intervention på samma 
testobjekt (Altman, 1991; Polit & Beck 2012). Wilcoxon signed- rank test är inte beroende av 
normalfördelning av data, dock finns ett antagande om symmetri i fördelningen av skillnader 
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mellan par. Saknas denna symmetri kan Sign test användas för att konstatera att det finns en 
skillnad mellan mätvärden med högre tillförlitlighet sett till signifikans (Altman, 1991). Sign 
test användes som komplement där en signifikansnivå skulle bestämmas. Båda dessa analytiska 
funktioner finns i SPSS och användes för att testa respektive hypotes. 
 
Signifikansnivån för att förkasta studiens nollhypotes var p < 0,05. Detta är en nivå som är 
vedertagen för vetenskapliga studier med hypotesprövning (Altman, 1991). De värden som sågs 
i antal akutbesök före och efter påbörjad uppföljning angavs i medelvärde samt median med ett 
beräknat konfidensintervall [CI] på 95%. 
 

3.4 Forskningsetiska aspekter 
All forskning som utförs på människor är till för att förstå orsaker och effekter av sjukdomar, 
förebygga och förbättra metoder, procedurer och behandlingar. Detta för att kunna öka 
säkerheten, effektiviteten och kvaliteten men detta får inte innebära en risk eller skada för 
studiedeltagaren (Helsingforsdeklarationen, 2008). Genom användandet av register skapas 
möjlighet att bedriva forskning utan att studiedeltagare fysiskt drabbas. Lagen om etikprövning 
av forskning som avser människor (SFS 2003:460, 21§) beskriver att forskning får bedrivas 
utan samtycke där “...forskningen innebär en obetydlig risk för skada och ett obetydligt obehag 
för forskningspersonen.”.  
 
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460, 2 §) beskriver även 
att studier som genomförs inom ramen för högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå 
är exkluderade gällande extern etikprövning. För denna typ av studie avgör respektive 
verksamhetschef vilken typ av sekretessbelagd information som får granskas. Studien 
genomfördes med klinikernas enhetschefers godkännande. Författarna fick tillgång till GT:s 
register där registrerade patienter fanns sparade med personnummer och information om när 
uppföljning initierats. Författarna använde personliga inloggningar för att jämföra remisserna 
med kontakthistorik i Klinisk portal. Alla sökningar på specifika personnummer är spårbara. 
Författarnas namn och information om studien sparades i Platina som är ett 
dokumenthanteringssystem som används på avdelningen. Detta gör det möjligt kunna ta 
kontakt med författarna om frågor om studien skulle uppstå. 
 
Patientens kontaktorsak kunde hämtas från akutbesökens historik utan att gå in i patientens 
journalanteckningar. Insamlad data behandlades konfidentiellt på plats vid USÖ och inga andra 
journalhandlingar granskades. Inga personuppgifter sparades så att de kunde härledas till en 
specifik patient och all data är anonymiserad, därmed är kravet om konfidentialitet uppfyllt 
(Polit & Beck, 2012). All insamlad data sparades på en av författarnas personliga dator som är 
lösenordskyddad.  
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4. Resultat 
Under den valda perioden för studien hade det registrerats 318 patienter till GT, av dessa 
inkluderades totalt 197 deltagare till studien. Av dessa 197 var 128 kvinnor och 69 män. 
Sammanställd data om urvalsgruppen går att se i tabell 2. Figur 3 och 4 visar åldersfördelningen 
för inkluderade män och kvinnor. 
 
Tabell 2. Beskrivning av urvalsgrupp.    

 
Kvinnor   Antal (%) 

 
Inkluderade   128 (65) 
Medelålder   82,15 (SD ±7,842)  
Akutbesök innan påbörjad uppföljning 

Ett akutbesök 71 (56) 
Två eller fler  57 (44) 

Akutbesök efter påbörjad uppföljning 
Inga  78 (60) 
Ett eller flera  50 (40)  

 
Män   Antal (%) 

 
Inkluderade   69 (35) 
Medelålder   81,41 (SD ±7,726) 
Akutbesök innan påbörjad uppföljning 

Ett akutbesök 45 (65) 
Två eller fler   24 (35) 

Akutbesök efter påbörjad uppföljning 
Inga  41 (60) 
Ett eller flera  28 (40) 

 
Antal (%)   65-74år 75-85år > 85år 

 
Antal patienter  40 (20) 86 (44) 71 (36) 
Kön   15♂/25♀ 30♂/56♀ 24♂/47♀  
Akutbesök innan påbörjad uppföljning 

Ett akutbesök 22 (55) 48 (56) 46 (65) 
Två eller fler   18 (45) 38 (44) 25 (35) 

Akutbesök efter påbörjad uppföljning 
Inga  22 (55) 54 (63) 43 (61) 
Ett eller flera  18 (45) 32 (37) 28 (39)
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Figur 3. Fördelning i ålder för gruppen kvinnor. 

 
 

 
Figur 4. Fördelning åldern för gruppen män. 

 

Åldern för kvinnor varierade mellan 67 och 99 år. Åldern var normalfördelad, skewness -0,074. 
Åldern för män varierade mellan 66 och 96 år. Åldern var normalfördelad, skewness -0,304.  
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4.1 Sökorsaker 
För kvinnor identifierades 15 sökorsaker. De vanligaste var sjukdomskänsla (21,9%), yrsel 
(10,9%), fall (10,9%), neurologi (10,2%), dyspné (9,4%), och smärta, ospecificerad (9,4%). 
För män identifierades 16 sökorsaker. Vanligast förekommande var sjukdomskänsla (18,8%), 
infektion (11,6%), dyspné (11,6%), yrsel (11,6%), fall (10,1%) och bröstsmärta (8,7%). För 
sammanfattning av registrerade sökorsaker se figur 5. 

 
Figur 5. Uppdelning män och kvinnor och sökorsaker (%). 

 

4.2 Uppföljning 
4.2.1 Akutbesök innan påbörjad uppföljning 
För kvinnor varierade antalet akutbesök mellan 1 och 11 innan påbörjad uppföljning (M = 1,91, 
SD ±1,667). Antalet akutbesök var positivt snedfördelade, skewness 3,488, (SD ±0,214), 
kurtosis 15,007 (SD ±0,425). Medianen för kvinnor var 1 (IQR 1) akutbesök innan uppföljning. 
 
För män varierade antalet akutbesök mellan 1 och 7 innan påbörjad uppföljning (M = 1,64, SD 
±1,163). Antalet akutbesök för män var också positivt snedfördelade, skewness 2,487 (SD 
±0,289), kurtosis 7,140 (SD ±0,570). Medianen för män var 1 (IQR 1) akutbesök innan 
uppföljning. 
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Figur 6. Akutbesök innan påbörjad uppföljning (%) 

 
 
4.2.2 Akutbesök efter påbörjad uppföljning 
För kvinnor varierade antalet akutbesök mellan 0 och 7 (M = 0,68, SD ±1,170) efter påbörjad 
uppföljning av GT. Antalet akutbesök var positiv snedfördelade, skewness 2,718 (SD ±0,214), 
kurtosis 9,595 (SD ±0,425). Medianen efter var 0 (IQR 1) akutbesök efter uppföljning. 
 
För män varierade antalet akutbesök mellan 0 och 9 (M = 0,84, SD ±1,511) efter påbörjad 
uppföljning av GT. Antalet akutbesök var positivt snedfördelade, skewness 3,071 (SD ±0,289), 
kurtosis 12,479 (SD ±0,570). Medianen efter var 0 (IQR 1) akutbesök efter uppföljning. 

  

Figur 7. Akutbesök efter påbörjad uppföljning (%) 
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4.3 Uppföljning av patienter med återkommande akutbesök 
Av ursprungligen 197 patienter hade 41% (n = 81) återkommande akutbesök innan det skrevs 
en remiss och uppföljning påbörjades. Av patienterna var fördelningen 70% (n = 57) kvinnor 
och 30% (n = 24) män. Akutbesöken var positivt snedfördelade för både män och kvinnor.  

 

 
Figur 8. Antal akutbesök innan uppföljning för patienter med återkommande akutbesök. 

 
För kvinnor med återkommande akutbesök varierade åldern mellan 67 och 97 år (M = 82,05, 
SD ±8,399). Antal akutbesök varierade mellan 2 och 11 (M = 3,04, SD ±1,991). Medianen i 
antalet akutbesök innan uppföljning var 2 (IQR 1). Efter de fått uppföljning sågs en variation 
på 0 till 7 akutbesök (M = 1,11, SD ±1,484). Medianen i antalet akutbesök var efter uppföljning 
1 (IQR 1).  
 
För män med återkommande akutbesök varierade åldern mellan 68 och 96 år (M = 79,96, SD 
±6,643). Antalet akutbesök varierade mellan 2 och 7 (M = 2,83, SD ±1,308) innan de fick 
uppföljning. Medianen i antalet akutbesök innan uppföljning var 2 (IQR 1).  Efter de fått 
uppföljning sågs en variation på 0 till 9 akutbesök (M = 1,42, SD ±2,165). Medianen i antalet 
akutbesök var efter uppföljning 1 (IQR 2). 
 
4.3.1 Sökorsaker hos patienter med återkommande akutbesök 
Hos gruppen som hade återkommande akutbesök var de fyra vanligaste sökorsakerna 
sjukdomskänsla 24,7% (n = 20), yrsel 12,3% (n = 10), smärta 12,3% (n =10) och dyspné 9,9% 
(n = 8). För sammanfattning av registrerade sökorsaker för patienter med återkommande 
akutbesök se figur 9.  
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Figur 9. Sökorsaker för patienter med återkommande akutbesök (%) 

 

 

4.4 Prövning av nollhypoteser 
4.4.1 Kvinnor och män 
Av 57 kvinnor fick 84% (n = 48) av dessa mindre antal akutbesök efter påbörjad uppföljning, 
11% (n = 6) hade oförändrat antal akutbesök och 5% (n = 3) hade fler akutbesök efter 
uppföljning. I medelvärde minskades antalet akutbesök med 1,93 tillfällen efter påbörjad 
uppföljning. Skillnad i median var 2 akutbesök mindre efter påbörjad uppföljning. Analysen 
visade på en statistisk signifikant skillnad i antalet akutbesök före och efter påbörjad 
uppföljning (p < 0,05) och nollhypotesen förkastas för gruppen kvinnor. 
 
Av 24 män fick 71% (n = 17) mindre antal akutbesök efter påbörjad uppföljning, 17% (n = 4) 
patienter hade oförändrat antal akutbesök och 12% (n = 3) hade ett ökat antal akutbesök efter 
påbörjad uppföljning. I medelvärde minskades antalet akutbesök med 1.39 tillfällen efter 
påbörjad uppföljning. Skillnad i median var 2 akutbesök mindre efter påbörjad uppföljning. 
Analysen visade på en statistisk signifikant skillnad i antalet akutbesök före och efter påbörjad 
uppföljning (p < 0,05) och nollhypotesen förkastas även för gruppen män. Se tabell 4 för 
sammanfattning av analys. 
  



  

14 
 

Tabell 4. Skillnader i akutbesök för kvinnor och män efter uppföljning 
 

  Akutbesök före Akutbesök efter p värde* 
 

Kvinnor 
Uppföljning av GT (SD) 3,04 (±1,991) 1,11 (±1,484)    
 

Förändring av antal besök, medelvärde  -1,93               < 0,001 / < 0,001 
Förändring av antal besök, median (95% CI)  -2,0 (-1,5 till -2,0) 

 
Män  
Uppföljning av GT (SD) 2,83 (±1,308) 1,42 (±2,165)  
 

Förändring av antal besök, medelvärde -1,39                   0,002 / 0,003 
Förändring av antal besök, median (95% CI) -1,5 (-0,5 till -2,0) 

 
*Wilcoxon signed ranks test / Sign test 
SD = Standardavvikelse 
CI = konfidensintervall 
 

4.4.2 Åldersgrupper 
Det var 18 patienter som var mellan 65 och 74 år och av dessa fick 72% (n = 13) ett mindre 
antal akutbesök efter uppföljning, 22% (n = 4) hade oförändrat antal akutbesök och 6% (n = 1) 
hade ett ökat antal akutbesök efter uppföljning. Av 38 patienter mellan 75 och 85 år fick 82% 
(n = 31) ett mindre antal akutbesök efter uppföljning, 11% (n = 4) hade ett oförändrat antal 
akutbesök och 8% (n = 3) hade ett ökat antal akutbesök. Av den sista åldersgruppen på 25 
patienter som var 85 eller äldre hade 84% (n = 21) ett minskat antal akutbesök efter uppföljning, 
8% (n = 2) hade ett oförändrat antal akutbesök och 8% (n = 2) ett ökat antal akutbesök. Analysen 
visade på en statistisk signifikant skillnad i antalet akutbesök före och efter påbörjad 
uppföljning (p < 0,05) för alla åldersgrupper i antalet återkommande akutbesök före och efter 
uppföljning och nollhypotesen förkastas därmed för samtliga beskrivna åldersgrupper. Se tabell 
5 för sammanfattning av analys. 
 
 
Tabell 5. Skillnad i återkommande akutbesök efter påbörjad uppföljning för åldersgrupper 

 
   65 - 74 år  75 - 85 år                 > 85 år 

 
Två eller fler besök 18 (22%)  38 (47%)                 25 (31%) 
Akutbesök innan (SD) 3,67 (2,058)  2,74 (1,554)                 2,84 (1,930) 
Akutbesök efter (SD) 1,78 (2,290)  1,00 (1,525)                 1,08 (1,441) 
 
Förändring av antal akutbesök efter uppföljning 
Medelvärde  -1,89  -1,74                 -1,76 
Median (95% CI) -1.5 (-1,0 till -3,0)  -2,0 (-1,5 till -2,0)          -1,5 (-1 till -2,0) 
p-värde*  0,004 / 0,002  < 0,001 / < 0,001              < 0,001 / <0,001 

 
*Wilcoxon signed ranks test / Sign test 
SD = Standardavvikelse 
CI = Konfidensintervall 
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4.4.3 Sökorsaker, fyra vanligaste 
Det var 20 patienter som sökte för sjukdomskänsla och av dessa hade 80% (n = 16) ett mindre 
antal akutbesök efter uppföljning, 15% (n = 3) hade oförändrat antal akutbesök och 5% (n = 1) 
hade ett ökat antal akutbesök efter uppföljning. Av 10 patienter som sökte för yrsel hade 80% 
(n = 8) ett mindre antal akutbesök efter uppföljning, 10% (n = 1) hade ett oförändrat antal 
akutbesök och 10% (n = 1) hade ett ökat antal akutbesök. Av 10 patienter som sökte för smärta 
hade 90% (n = 9) ett minskat antal akutbesök efter uppföljning, 0% (n = 0) hade ett oförändrat 
antal akutbesök och 10% (n = 1) ett ökat antal akutbesök. För den sista analyserade sökorsaken 
dyspné, som bestod av 8 patienter, hade 50% (n = 4) ett minskat antal akutbesök efter 
uppföljning, 25% (n = 2) hade ett oförändrat antal akutbesök och 25% (n = 2) ett ökat antal 
akutbesök. 
 
Analysen visade på en statistisk signifikant skillnad i antalet akutbesök före och efter påbörjad 
uppföljning (p < 0,05) för sökorsakerna sjukdomskänsla, yrsel och smärta och nollhypotesen 
förkastas. För sökorsaken dyspné bibehålls nollhypotesen då analysen inte visar någon 
signifikant skillnad i antalet akutbesök. Se tabell 6 för sammanfattning av statistisk analys. 
 
Tabell 6. Skillnader i återkommande akutbesök efter uppföljning i relation till sökorsaker. 

 
  Sjukdomskänsla Yrsel              Smärta 

 
Antal patienter, n (%) 20 (24%)  10 (12%)              10 (12%) 
Akutbesök innan (SD) 3,25 (2,023)  3,00 (2,828)              3.1 (1,101) 
Akutbesök efter (SD) 1,20 (1,963)  1,10 (1,197)              1,4 (2,119) 
  
Förändring av antal akutbesök efter uppföljning 
Medelvärde  -2,05  -1,9               -1,7 
Median (95% CI) -2,0 (-1,0 till -3,0)  -1,5 (0 till -5,0)           -2,0 (-0,5 till -2,5) 
p-värde*  0,001 / < 0,001 0,048 / 0,039               0,02 / 0,021 

 
  Dyspné   

 
Antal patienter (%) 8 (10%) 
Akutbesök innan (SD) 2,75 (0,886)     
Akutbesök efter (SD) 2,38 (2,134) 
  
Förändring av antal akutbesök efter uppföljning 
Medelvärde  0,37 
Median (95% CI) -0,5 (1,5 till -2,0)    
p-värde*  0,524 / 0,688  

 
*Wilcoxon signed ranks test / Sign test 
SD= Standardavvikelse 
CI = Konfidensintervall 
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4.5 Resultatsammanfattning  
Resultatet visar att antalet akutbesök minskade för patienter med återkommande akutbesök efter 
påbörjad uppföljning av GT inom grupperna män och kvinnor. Antalet akutbesök minskade 
även inom ålderskategorierna 65 – 74 år, 75 – 85 år samt för patienter som var äldre än 85 år. 
Inom sökorsakerna sjukdomskänsla, yrsel och smärta minskades också antalet akutbesök. 
Skillnaden i akutbesök efter uppföljning var för patienter med dyspné inte statistisk signifikant.  
Övriga sökorsaker hade för få deltagare för att kunna ingå i en statistisk analys. Studiens 
nollhypotes förkastas för gruppen män, gruppen kvinnor, studerade ålderskategorier samt de 
specifika sökorsakerna sjukdomskänsla, yrsel och smärta. Nollhypotesen bibehålls för 
sökorsaken dyspné. 
 
5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion  
5.1.1 Design 
En utvärderande design valdes då den är lämplig för att beskriva hur en rutin fungerar i 
praktiken och dess påverkan (Polit & Beck, 2012). Då Sverige använder sig av unika 
personnummer finns goda förutsättningar för longitudinella studier där det går att följa patienter 
över tid (Vetenskapsrådet, 2018). Då en stor mängd data kunde göras tillgänglig, gavs möjlighet 
till att ge en representativ beskrivning av populationen (Polit & Beck, 2012). 
 
Definitionen från Socialstyrelsen (2011) på de mest sjuka äldre, och därmed även sköra äldre, 
är bred och innefattar många patienter. Det finns dock en möjlighet att en patient som är 65 år 
inte har samma behov som en patient som är 99 år, att kvinnor inte har samma behov som män 
och att olika sjukdomar kräver olika åtgärder. Syftet med denna studie var att besvara en 
hypotes inom flera grupper som ingår i samma definition. En generalisering från hela 
populationen kan vara olämplig då det finns en möjlighet att den inte representerar 
undergrupperna (Polit & Beck, 2017). För att öka generaliserbarheten inom undergrupperna 
gjordes separata analyser för undergrupperna män, kvinnor, de fyra vanligaste sökorsakerna 
samt de olika ålderskategorierna. Varje patient i studien har någon gång vid sitt akuta besök 
identifierats som skör äldre, men möjligheten att tolka analyser inom specificerade 
undergrupper gör att generalisering kan ske på ett mer meningsfullt sätt (ibid.). 
 
Generaliserbarhet handlar om att kunna tillämpa resultat från ett stickprov till en större 
population. Hur urvalet görs är därför viktigt för att stickprovet ska vara representativt till 
populationen (Polit & Beck, 2012). För att stickprovet skulle vara så representativt som möjligt 
gjordes ett konsekutivt urval av en period som omfattade ett helt år för att få med 
säsongsbetonade variationer. Konsekutivt urval är ett bra sätt att samla in data över tid och det 
minskar risken för bias. Studiens generaliserbarhet och validitet skulle öka genom att göra en 
randomiserad studie med kontrollgrupp (ibid.). Detta är dock tidskrävande och tillför etiska 
aspekter som faller utanför omfattningen av denna studie.  
 
Akutmottagningen i Örebro hade vid den studerade perioden ingen nedre åldergränsgräns för 
att en patient skulle bedömas som skör äldre, och denna studie visar att flera patienter som var 
under 75 år fick remiss för uppföljning av GT. Detta ger den här studien en möjlighet att 
beskriva om Socialstyrelsens åldersgräns på 65 år är relevant, det vill säga om patienter som är 
mellan 65 och 74 år ibland kan bedömas vara sköra äldre. Trots att det krävdes aktiv bedömning 
för att patienter under 75 år skulle bedömas som sköra äldre och få uppföljning så var 
patienternas ålder i hela urvalsgruppen normalfördelad. Detta är en indikation på att de patienter 
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som fått uppföljning inte företrädelsevis är äldre, och att Socialstyrelsens åldersgräns är 
representativ för de som identifierats som sköra äldre patienter. 
 
En svaghet med att göra mätningar före och efter en intervention är validitet gällande Typ 1-
fel. Risken finns att studiens resultat tolkas som att GT har en effekt, när denna typ av studie 
inte endast gör mätningar på den isolerade interventionen. Exempelvis finns det en möjlighet 
att akutbesöken upphörde efter uppföljning, på grund av att behandlingen vid det sista 
akutbesöket då hade effekt. Används ingen kontrollgrupp krävs det även oftast en dramatisk 
förändring efter interventionen för att det ska kunna gå att dra några säkra slutsatser om dess 
effekt. Denna studie kan därmed inte förutsäga om antalet akutbesök hade varit annorlunda för 
undergrupperna om uppföljningen inte hade utförts (Polit & Beck, 2012). 
 
5.1.2 Datainsamling  
Registret bestod av GT:s sammanställning av de remisser som skickats till dem från 
akutmottagningen, vårdavdelningar samt från vårdcentraler. En remiss tillfördes till registret 
genom ifyllda formulär som sedan sparades i en pärm. Denna pärm förvarades inlåst på GT:s 
mottagning. Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) måste det vidtas försiktighetsåtgärder för 
att skydda de personuppgifter som författare hanterar. Detta gjordes genom att avidentifiera de 
inkluderade patienter från personnummer till ålder och kön som kan ses i tabell 1. Eftersom 
författarna satt på GT:s mottagning och samlade data är det även viktigt att poängtera att 
utvärderingsforskning är till för att utvärdera rutinen och inte personerna bakom rutinen. 
Människor har en förmåga att tro att deras individuella arbetsprestationer utvärderas (Polit & 
Beck, 2012). Författarna har inte mottagit några frågor angående detta utan mottagandet har 
varit positivt och hjälpsamt från personalen på respektive klinik. 
 

5.1.3 Dataanalys 
Vid analysen identifierades en positiv snedfördelning av antalet akutbesök före och efter 
påbörjad uppföljning för samtliga undergrupper. Parametriska test är att föredra men kräver att 
insamlad data ska vara normalfördelad. Finns det dock tillräckligt stort antal deltagare har 
statistiska studier visat att även icke-parametriska variabler kan beskriva en skillnad mellan 
mätvärden som är pålitliga (Polit & Beck, 2012).  
 
De medelvärden som ses i analysresultatet genererades av Wilcoxon signed ranks test och är 
skapade från de eventuella skillnader i antalet akutbesök som observerades före och efter 
uppföljning i par för varje patient. De värden som detta baseras på är symmetriskt snedfördelade 
och skillnaden beskrivs av förskjutningen av kurvan baserat på medelvärdet. För att testa 
studiens reliabilitet användes även Sign test för att bestämma signifikansnivån. Denna 
analysmetod ger inte lika mycket information men ställer samtidigt inte samma krav på den 
data som jämförs (Altman, 1991). Det gjordes en bedömning att Sign test därför kunde 
användas som komplement för att identifiera eventuella svagheter i signifikans. Båda 
mätningarna har i denna studie varit samstämmiga angående om det finns en statistisk 
signifikant skillnad eller inte. 
 
Trots antagande effekt av akutsjukvårdens åtgärder, begränsningar i studiens design, eller andra 
orsaker som kan ha påverkat resultatet har studier på sköra patienter visat en 
återinskrivningsfrekvens till sjukhus på upp till 30% de första månaderna (SBU, 2013). På 
grund av detta finns det anledning att tro att akutsjukvården inte alltid kan möta upp den sköra 
patientens behov. Genom att identifiera patienter som är sköra och har återkommande 
akutbesök så kan denna studies resultat motivera till användningen av uppföljning med 
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multidisciplinära team. Detta då uppföljningen kan ha en effekt där kortvariga akuta insatser 
inte räckt till eller inte fått önskad effekt. 
  
5.2 Resultatdiskussion 
Kvinnor blev i större utsträckning (65%) registrerade till GT för uppföljning under den period 
som studien utvärderat. Denna studie visade att 44% av kvinnorna hade återkommande 
akutbesök innan de fick remiss till GT medan 65% av männen fick remiss skickad till GT vid 
första akutbesöket. Då män är underrepresenterade i urvalsgruppen kan detta tolkas som att de 
män som inte har ett uppenbart behov av uppföljning i mindre grad blir remitterade till GT. 
Samtidigt går det inte att dra några slutsatser om att män inte längre skulle vara 
överrepresenterade till att få en remiss tidigt om det skulle vara lika många män som kvinnor 
som fick uppföljning. Det vill säga det finns en möjlighet att män får uppföljning tidigare om 
fördelningen mellan män och kvinnor skulle vara lika.  
 
Denna studie kan inte förklara snedfördelningen mellan kvinnor och män. I jämförelse med 
tidigare studier som genomfört multidisciplinär uppföljning har dock kvinnor även där varit 
överrepresenterade (Ballabio et al., 2008; Westgård et al. 2006; Courtney et al. 2009). I den 
statistiska analysen ses för både män och kvinnor med återkommande akutbesök en minskning 
i antalet akutbesök efter påbörjad uppföljning av GT som är statistisk signifikant. Det går 
därmed inte, baserat på analyserna inom grupperna, argumentera för att fler kvinnor än män ska 
få uppföljning. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30 1 §) ska vården ges på 
lika villkor för hela befolkningen. Skillnaden skulle kunna förklaras av kvinnor är 
överrepresenterade i Sveriges befolkning sett till fördelningen män och kvinnor över 65 år 
(Statistiska centralbyrån, 2017).  
 
Av de inkluderade patienterna var 36% över 85 år, av dessa fick 65 % remiss vid första 
akutbesöket. Detta kan bero på att den sköra patienten lättare identifieras som skör vid hög 
ålder, då det förknippas med ökad sjuklighet (Legramante et al., 2016). Patienter som var mellan 
65 och 74 år utgjorde 20% av urvalsgruppen. Dessa patienter var yngre än den åldersgräns som 
Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala-Örebroregionen (2016) använde för att definiera sköra 
äldre. Rutinen som akutmottagningen i Örebro använde innebar att endast patienter som var 75 
år eller äldre automatiskt fick en checklista för nedsättningar i funktionstillstånd (bilaga 5) till 
sin journal. Trots att denna patientgrupp under 75 år primärt inte räknats som skör av regionen, 
så remitteras dessa patienter till GT efter akutbesök. Detta innebär att de identifierats som sköra 
av akutpersonalen trots sin ålder, eller att de fått en remiss i ett senare skede från en avdelning 
efter inläggning. Enligt analysen syns för åldersgruppen 65 - 74 år en statistisk signifikant 
skillnad gällande en minskning av antalet akutbesök efter uppföljning. Detta innebär att 
uppföljningen kan minska frekvensen av återkommande akutbesök hos en patient som 
identifierats som skör även ner till 65 års ålder. Denna studie har därmed visat att det finns skäl 
till att använda en åldersgräns på 65 år för att tidigt försöka identifiera sköra äldre patienter, då 
det kan finnas en patientgrupp som kan ha nytta av uppföljning men där resursen inte helt 
utnyttjas. 
 
För sökorsakerna sjukdomskänsla, yrsel och smärta minskade antalet akutbesök med en 
statistisk signifikant skillnad efter påbörjad uppföljning av GT, för de patienter som hade 
återkommande akutbesök. För de patienter som sökte för dyspné fanns det ingen statistisk 
signifikant skillnad. En möjlig orsak till att de som sökte för dyspné inte fick mindre antal 
akutbesök kan vara att de hade kronisk obstruktiv lungsjukdom [KOL] eller hjärtsvikt vars 
största problem är dyspné (Andersson, 2017). Vissa patienter med KOL får plötsliga 
försämringar, akuta exacerbationer, med varierande frekvens vilket ger en försämring i den 
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redan befintliga inflammationen som kräver akuta åtgärder. Dessa patienter kräver regelbunden 
kontakt med sin behandlingsläkare för att ha en plan för sin grundsjukdom och vad som ska 
göras vid akuta försämringar (Spindler, 2016). Detta kan i vissa fall hamnar utanför GT:s 
omfattning. Andra sökorsaker utgjordes av få patienter vilket begränsade möjligheten till 
statistisk analys.  
 
Multidisciplinär uppföljning av sköra äldre används vid USÖ då beprövad erfarenhet har visat 
att sköra äldre kan ha ett stort omvårdnadsbehov efter akutbesök. Akutsjuksköterskan har ett 
ansvar att tillämpa evidensbaserad vård, vilket innebär att vården som hen utför ska vara 
baserad på bästa tillgängliga kunskap (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2017).  
 
Enligt Socialstyrelsen (2018) måste evidensbaserad vård innehålla tre komponenter. Den första 
komponenten är professionell expertis som innebär att rätt kompetens används för individens 
problematik. Den andra komponenten är att vården ska anpassas efter den berörda personens 
situation, erfarenhet och önskemål. Den tredje och sista komponenten är att vården ska baseras 
på den bästa tillgängliga kunskapen. GT har möjlighet att erbjuda de sköra äldre den 
professionella expertis och möta de individuella krav som ställs av patienten genom att arbeta 
multidisciplinärt. Vården kan i form av uppföljning som både kan ske i hemmet och på en 
mottagning anpassas efter personens situation. För den tredje komponenten så har aktuell 
forskning visat på att multidisciplinära team som arbetar utifrån patientens behov gett patienten 
högre livskvalitet och kunde minska antalet återkommande akutbesök (Ballabio et al., 2008; 
Courtney et al., 2009; SBU, 2013). Denna studie har visat att sköra äldre patienter får mindre 
antal återkommande akutbesök efter påbörjad uppföljning. Tillsammans är detta en indikation 
på att multidisciplinär vård som är personcentread och anpassas efter patienten behov är en 
framgångsfaktor för vården av sköra äldre för att minska antalet återkommande akutbesök. 
Kombinationen av granskad forskning och denna studie ger stöd för att GT:s multidisciplinära 
uppföljning baseras på den bästa tillgängliga kunskapen. 
 
5.3 Transition och uppföljning 
När en person ställs inför en allvarlig händelse eller förändring i livet påbörjas en process av 
förändring som skapar ett behov av stöd utifrån. Transition är ett begrepp som används för att 
försöka förklara detta fenomen av livsförändring och dess aspekter. Akuta händelser kan få 
stora konsekvenser för den sköra patienten, och vistelsen på en akutmottagning kan skapa ett 
tillstånd av transition vilket även kan leda till att nya symptom uppkommer (Meleis, Sawyer, 
Im, Messias & Schumacher, 2000). Som exempel har en vetenskaplig sammanställning utförd 
av Nolan (2009) identifierat att äldre patienter på akutmottagningar har svårt för att förflytta 
sig, vilket ökat risken för komplikationer. Författaren beskriver vikten av att personalen utbildas 
för att möta olika behov. Vid en kritisk händelse, som att drabbas av en allvarlig sjukdom, kan 
patienten exempelvis uppleva oro och osäkerhet. Då har sjuksköterskan en central roll i att ge 
patienten stöd. Detta stöd ska anpassas efter patientens behov. Därmed måste sjuksköterskan 
ha kunskap om och bidra med de verktyg som behövs för att hantera patientens sjukdom eller 
symptomen av naturligt åldrande (Meleis et al., 2000). Tillståndet av transition vid akut 
sjukdom är ett problem som kan skapa mer ohälsa för patienten. Därför kan det ställas krav på 
att komplexiteten i patientens situation ska upptäckas (Meleis et al., 2000; Nolan, 2009). 
Sjuksköterskan ska kunna prioritera och koordinera vårdinsatser utifrån patientens tillstånd och 
tillgängliga resurser (Socialstyrelsen, u.å.) och har även ett ansvar att arbeta förebyggande 
(Socialstyrelsen, 2017a). Genom att utföra uppföljning finns möjligheten att anpassa vårdens 
åtgärder till patientens behov (SBU, 2013). Detta ger en möjlighet till att tillståndet av transition 
antingen kan undvikas helt eller effekterna lindras (Meleis et al., 2000). 



  

20 
 

 
Denna studie visar att sköra patienter kan få mindre antal återkommande akutbesök om 
multidisciplinär uppföljning initieras. Det går dock utifrån denna studie inte att svara på varför 
akutbesöken minskar efter uppföljning. Det finns en möjlighet att patienterna undviker 
akutmottagningen efter uppföljning av andra anledningar än ökad hälsa eller livskvalitet. 
Kanske upplevs situationen på akutmottagningen som så dålig att uppföljning accepteras som 
alternativ, med konsekvenser som uppstår senare. En annan möjlighet är att GT har gett 
patienten de verktyg och det stöd som behövts för att möta den kritiska förändringen, tillståndet 
av transition. Flera studier visar på att patienter som får vård av multidisciplinära team och 
uppföljning i hemmet efter akutbesök har högre livskvalitet (Ballabio et al., 2008; Berglund, 
Hasson, Kjellgren & Wilhelmson, 2015; Courtney et al., 2009).  
 
Forskning visar att äldre sköra på akutmottagningar utsätts för flera risker. Detta kan röra hälsa, 
bristande autonomi eller långa väntetider där de mest utsatta kanske inte hörs, eller kan göra sig 
förstådda (Kihlgren et al., 2004; Nolan, 2009; SBU, 2013). Risken med detta skulle kunna vara 
att patienterna inte alltid får vård efter behov, utan istället får vård efter deras förmåga att synas, 
höras eller förstås. Det är en rättighet för alla att få lika sjukvård, därför skulle multidisciplinär 
uppföljning kunna vara en del i att skapa en möjlighet för akutsjukvården att ge vård på lika 
villkor till alla sköra äldre (HSL, SFS 2017:30, 1 §). 
 
SBU (2013) har i en rapport gjort en kostnadsberäkning som konstaterar att multidisciplinär 
vård av sköra är dyrare än vanlig vård. Samma rapport visar dock att det finns forskning som 
ger indikation till att multidisciplinär vård leder till färre återinskrivningar och att fler patienter 
kan bo kvar hemma, vilket på sikt skulle kunna ge samhälleliga kostnadsbesparingar. 
 
5.4 Slutsats 
Under 2016 sökte totalt 54 700 patienter vård på akutmottagningen i Örebro (Socialstyrelsen, 
2017b). Enligt SBU (2013) så är 40% av dessa, cirka 21 880 patienter, 65 år eller äldre. GT fick 
under perioden 2016-11-01 - 2017-10-31 in 283 remisser i samband med akutbesök, vilket 
skulle innebära att en remiss skickas in vid 1% av fallen. Det saknas uppgifter på hur många av 
dessa patienter som hade återkommande akutbesök, men det går att misstänka att uppföljning i 
fler fall kunde ha lett till mindre antal akutbesök. 
 
Vid akutbesök görs antagandet att sköra patienter behandlas för det de söker för, vilket ska leda 
till att behovet av akuta åtgärder upphör. Trots detta har vissa sköra äldre återkommande 
akutbesök. Denna studie visar att sköra patienter med återkommande akutbesök har ett minskat 
antal akutbesök efter påbörjad uppföljning. Endast patienter som sökt för dyspné har i studien 
ett oförändrat antal akutbesök. Detta kan förklaras av kroniska besvär med akuta försämringar 
som är svåra att behandla. Kvinnor är överrepresenterade i att få uppföljning under den period 
som studien granskat. Det krävs mer kunskap gällande om varför, då både kvinnor och män 
med återkommande akutbesök har ett minskat antal akutbesök efter uppföljning. Trots att 
forskning visar att gruppen sköra patienter är i behov av multidisciplinär vård, går det inte att 
med säkerhet härleda denna minskning till den uppföljning som utförts. Denna studie kan dock 
användas som argument för att initiera multidisciplinär uppföljning där en skör patient med ett 
återkommande akutsjukvårdsbehov identifierats. 
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5.5 Kliniska implikationer 
Denna studie har visat att sköra äldre med upprepade akutbesök har ett minskat antal akutbesök 
efter påbörjad uppföljning. Ett första steg för att upptäcka dessa patienter kan vara att skriva 
hur många akutbesök patienten haft de senaste tre månaderna på checklistan för nedsättningar 
för funktionstillstånd (bilaga 1) så att uppföljning kan initieras tidigare.  
 
Då 20% av patienterna var mellan 65 och 74 år finns även anledning att diskutera åldersgränsen 
för rutinbedömning enligt checklistan för nedsättning av funktionstillstånd (bilaga 1), detta då 
även denna grupp visar en statistisk signifikant minskning av akutbesök efter uppföljning.  
 
Fler äldre sköra med återkommande akutbesök bör kunna remitteras till GT då det idag är 
förhållandevis få, särskilt män, som får uppföljning. Detta skulle kunna skapa förutsättningar 
för att patienterna i högre grad istället kan stanna hemma med förebyggande vård. Det skulle 
även kunna gynna sjukvården genom minskad risk för inläggningar samt minskat antal 
återkommande akutbesök från en patientgrupp med ett ofta stort omvårdnadsbehov. 
Förutsättningar för detta kan skapas genom att i verksamheten diskutera denna studies resultat 
och informera och uppmuntra personalen till att ta kontakt med GT. 
 

5.6 Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning om uppföljning bör undersöka om antalet akutbesök minskar för sköra 
patienter om uppföljning ges, mot en kontrollgrupp som får sedvanlig vård. Detta för att skapa 
underlag till om uppföljning i större omfattning bör användas för att sköra patienter ska få 
mindre antal akutbesök. Fortsatt forskning måste även beskriva fler variabler än antalet 
efterföljande akutbesök. Om akutbesöken minskar så är det avgörande att detta sker på grund 
av bibehållande av hälsa och livskvalitet hos patienten, och inte av andra anledningar.  
Effekterna av uppföljningen kan mätas i mortalitet, antal larmningar till hemtjänst av patienten, 
antal fall i hemmet eller självskattning av besvär kopplade till sökorsak. Fortsatt forskning 
skulle även behöva jämföra om det finns någon skillnad mellan undergrupperna gällande antal 
återkommande akutbesök och effekten av uppföljning. En kvalitativ studie bör ha syftet att 
beskriva patienternas upplevelse av uppföljningen och om den påverkat deras livskvalitet.  
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