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Abstrakt 

Bakgrund: Året runt söker sig människor till akutmottagningen på grund av 

problem med sin hälsa. Vissa besöker akutmottagningen oftare än andra. Av 

det totala besöksantalet inom akutsjukvården utgör mångbesökare ca 10 %. Ur 

ett internationellt perspektiv har personal på akutmottagningen en tendens att 

ifrågasätta mångbesökarnas behov av akutsjukvård. Syfte: Syftet var att 

beskriva mångbesökarnas upplevelser av att upprepade gånger återkomma till 

akutmottagningen samt orsakerna till dessa oplanerade återbesök. Metod: 

vald metod var systematisk litteraturöversikt, där totalt 15 artiklar 

inkluderades till resultatpresentationen. Denna magisteruppsats har utgått ifrån 

de grundläggande begreppen i Katie Erikssons vårdteori; hälsa, människa, 

vård och lidande. Resultat: Nyckelorden och meningarna kategoriserades i 

följande huvudteman; relationer, tid och resurser. Orsaker till att människor 

ofta besökte akutmottagningen var relaterade till deras relationer till 

primärvården. Det fanns även en rädsla för att dö eftersom symtomen blev så 

pass allvarliga att patienterna inte kunde vänta på en tid på vårdcentralen. För 

dem som hade en kronisk sjukdom var exacerbationen alltför svår att hantera 

i hemmet, vilket ledde till att de besökte akutmottagningen. Slutsats: 

Mångbesökarnas upplevelser av att återkomma till akutmottagningen skiljde 

sig. Vissa kände sig nöjda med besöket medan andra hade en negativ 

erfarenhet, präglad av respektlöshet, diskriminering och maktlöshet. 

Mångbesökare visar sig ofta ha komplex problematik vilken är svår att få in i 

akutmottagningens patientflöde. Människor med ett komplext vård- och 

hälsobehov ska inte mötas enbart utifrån ett medicinskt perspektiv utan också 

som individer med kropp, själ och ande - även i en hektisk akutsjukvårdsmiljö. 
 

Nyckelord 
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Abstract 

Background: Throughout the year people visit the emergency room because 

of health issues. Some people visit the emergency room more frequent than 

others. Frequent attenders stand for 10 % of the total visits to the emergency 

room. Internationally, emergency department staff tend to question these 

patients’ need of emergency care. Aim: the aim was to describe frequent 

attenders’ experiences of repeatedly returning to the emergency room and the 

causes of these unplanned returns. Method: systematic literature review was 

chosen as method, where a total of 15 articles were included in the results. This 

study emanated from the elementary concepts of Katie Eriksson’s theory of 

caritative caring: health, human being, nursing and suffering. Results: the key 

components were categorised into the following main themes; relationships, 

time and resources. The reasons for frequently visiting the emergency room 

were related to the outpatient clinic. There was also a fear of dying because 

the symptoms became too severe and patients couldn’t wait for an appointment 

at the outpatient clinic. For those who were diagnosed with a chronic disease 

the exacerbation was too difficult to manage at home which lead them to the 

emergency room. Conclusion: the experiences of being a frequent attender 

differed. Some were satisfied with the visit, whereas some had a negative 

experience shaped by disrespect, discrimination and powerlessness. Frequent 

attenders often show a complex of problems which are difficult to fit into the 

patient flow in the emergency room. Humans with a complex health and 

wellbeing need should not be met only from a medical perspective but also as 

individuals with body, mind and spirit - even in a hectic emergency care 

environment. 

Key words 

Frequent attender, patient perspective, emergency department, health, 

literature review.   
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1 Inledning 

Till en akutmottagning söker sig människor för att de upplever problem med 

sin hälsa. Akutmottagningar står för en viktig offentlig service 24 timmar om 

dygnet, 365 dagar per år utan social eller ekonomisk diskriminering (Weiss et 

al., 2004). En av de viktigaste förväntningarna på akutmottagningar är 

möjligheten att ge omedelbar vård och stabilisering för patienter som har ett 

akut medicinskt tillstånd (ibid). Antalet akuta patientbesök ökar på 

akutmottagningar i Sverige (Socialstyrelsen, 2017). Enligt Socialstyrelsens 

rapport (2017) översteg antalet akuta besök 1,8 miljoner på Sveriges 

akutmottagningar mellan juni 2015 och juli 2016. Oplanerade återbesök till 

akutmottagningen ålägger ytterligare tryck på redan fulla akutmottagningar 

likväl som på sjukhusen i allmänhet (Verelst, Pierloot, Desruelles, Gillet & 

Bergs, 2014). Internationellt sett har akutsjukvårdspersonal en tendens att 

ifrågasätta det kliniska behovet för akutbesök hos patienter som ofta befinner 

sig på akutmottagningen (Malone, 1996). När belastningen är hög på 

akutmottagningar kan det vara frestande för personalen att hänvisa dessa 

patienter till andra tjänster (Locker, Baston, Mason & Nicholl, 2007). Dock 

kan detta vara riskfyllt med tanke på att patienter som återkommer till 

akutmottagningen utgör en sårbar och multisjuk patientgrupp med en stor 

sjukvårdskonsumtion och hög dödlighet (Olsson, 2006). Studerandet av den 

patientgrupp som ofta är återkommande till akutmottagningen kan bidra att till 

att förändra förhållningssättet hos sjukvårdspersonalen, detta kan i sin tur bistå 

med optimalt omhändertagande av patientgruppen. Förnyat arbetssätt med 

denna patientgrupp skulle kunna leda till adekvata åtgärder vilka skulle kunna 

minska besöken på akutmottagningen samt öka både den medicinska och den 

omvårdnadsmässiga kvalitén inom akutsjukvården.  

2 Bakgrund 

Akutsjukvården i Sverige och runt om i världen står inför nya utmaningar där 

hög belastning ställer höga krav på vårdpersonalen (Byrne et al., 2003; Olsson, 

2006). Detta gör att kraven att ge god vård på lika villkor försvåras. 

Akutsjuksköterskan ska tillämpa kliniska färdigheter på ett patientsäkert sätt 

som till exempel triagering, vidta adekvata åtgärder och utvärdera dessa 

(Riksföreningen för akutsjuksköterskor [SENA] & Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2017) samtidigt som patientens hälsa ska stärkas 

med ett holistiskt perspektiv som grund (Wiklund-Gustin, 2011).  

 

De flesta av patienterna återkommer till akutmottagningen för att de känner att  

symtomen inte förbättrats eller blivit värre trots tidigare besök på 

akutmottagningen (Navanandan, Schmidt, Cabarera, DiStefano & Mistry, 
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2017). Oplanerade återbesök är förknippade med felaktiga medicinska 

bedömningar, där symtomen inte stämde överens med sjukdomsutvecklingen 

(Wu et al., 2010). Dessutom ses en koppling till att återbesöken beror på 

behandlingen i sig, eftervården, bristande kommunikation samt brist på 

information till patienterna. Det är dock svårt att differentiera ett normalt 

sjukdomsförlopp, brister i behandling, överdrivna reaktioner hos patienter och 

medicinska fel (ibid). Orsaker som oftast föranleder besök till 

akutmottagningen hos mångbesökare är relaterade till psykiska sjukdomar, 

genito-urologiska sjukdomar och symtombaserade sjukdomar. Inom dessa 

specialiteter är de vanligaste diagnoserna alkoholrelaterade sjukdomar, 

urinvägsinfektioner och buksmärta (Martin-Gill och Reiser, 2004). Buksmärta 

och feber ses som två av de vanligaste sökorsakerna vid upprepade besök. 

Däribland även andnöd, förändrad mental status, allmän svaghet, kräkningar, 

yrsel, huvudvärk och övre luftvägsinfektioner (Abualenain et al., 2013; Wu et 

al., 2010). 

 

Undersöks mångbesökarnas socioekonomiska situation kan sociala bekymmer 

vara en påtaglig orsak till återbesök till akutmottagningen (Low et al., 2015). 

Det skulle i så fall vara av betydelse att närmare undersöka livssituationen hos 

dessa människor för att identifiera kärnan bakom besöken. Dessutom råder det 

en okunskap bland befolkningen i kring vilka tillstånd som är akuta samt att 

det finns ett ökat behov av primärvårdsinrättningar för att ta hand om de 

patienter vars tillstånd bedömts som icke akuta av behörig personal (ibid). 

 

Mångbesökare har större sannolikhet att vara äldre människor över 65 år, vara 

kroniskt sjuka, ha psykiska problem, ha lägre inkomst eller ha mindre socialt 

stöd (Byrne et al., 2003; Martin-Gill & Reiser, 2004; Pines et al., 2011). Andra 

faktorer som bidrar till ett återbesök är ett första besök på akutmottagningen 

på en eftermiddag eller under en helgdag (Martin-Gill & Reiser, 2004). 

Patienter som skrivs ut på kvällen kommer tillbaka i större utsträckning än de 

patienter som skrivs ut under övriga tider på dygnet. Patienter som kommer 

gående in till akutmottagningen kan ha en större risk att återkomma jämfört 

med de som åker ambulans (ibid). Dock finns det forskare som hävdar att de 

patienter som åker ambulans in till akutmottagningen står för fler återbesök, 

vilket troligtvis beror på att dessa patienter har fler återbesök än andra grupper 

med tanke på att de är sjukare än patienter som kommer in gående (Abualenain 

et at., 2013). 
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2.1 Mångbesökare på akutmottagningen 
Enligt Socialstyrelsen (2017) utgör mångbesökare 10 procent av det totala 

besöksantalet inom akutsjukvården. Definitionen av mångbesökare på 

akutmottagningen varierar inom forskningen (LaCalle & Rabin, 2010; Locker 

et al., 2007; Pines et al., 2011). Den mest förekommande definitionen av en 

mångbesökare på akutmottagningen är en människa med fyra eller fler besök 

på akutmottagningen under 12 månader (Locker et al., 2007; Olsson, 2006; 

Olsson & Hansagi, 2001; Socialstyrelsen, 2017). I allmänhet har 

mångbesökare en komplex problembild vad gäller både hälso- och 

socialrelaterade problem (Olsson, 2006).  

 

Ju fler besök en människa gör på akutmottagningen desto större är 

sannolikheten att dessa besök är kopplade till varandra. Vad som syftas på är 

att mångbesöken i regel inte är individuella händelser (Locker et al., 2007). De 

upprepade besöken på akutmottagningen är dock mångdimensionella; en 

patient besöker akutmottagningen flera gånger under några månaders tid på 

grund av akut skada och därefter mycket sällan, samtidigt som en annan patient 

besöker akutmottagningen regelbundet en eller flera gånger i månaden på 

grund av exacerbation av en kronisk sjukdom (Pines et al., 2011). 

 

Oplanerat återbesök, alltså ett besök där personalen inte aktivt bett patienten 

att återkomma till akutmottagningen, definieras olika inom forskningen. 

Vanliga definitioner är återkomst inom 72 timmar eller återkomst inom ett 

visst antal dagar från indexbesöket, exempelvis 7, 9 eller 30 dagar (Aaronson 

et al., 2017; Felix, Seaberg, Bursac, Thostenson & Stewart, 2015; Howard-

Anderson, Busuttil, Lonowski, Vangala & Afsar-manesh, 2016; Rising, 

Victor, Hollander & Carr, 2014; Socialstyrelsen, 2017). Dessa återbesök anses 

ha flera olika orsaker och påverkas bland annat av sjukdomstypen, patienten 

och den undersökande läkaren (Wu et al., 2010). Många oplanerade återbesök 

kan undvikas genom att patienten vid utskrivning får bättre instruktioner (Felix 

et al., 2015).  

 

I denna magisteruppsats har författarna valt att använda begreppet 

mångbesökare för att definiera de patienter som upprepade gånger besöker 

akutmottagningen, minst 3 besök under 12 månader eller ett har ett oplanerat 

återbesök inom 30 dagar från indexbesöket. För att skapa förståelse hos 

sjukvårdspersonalen om varför patienter väljer att återkomma till 

akutmottagningen är det viktigt att inkludera patientperspektivet (Rising et al., 

2014). Orsaker till snabba, oplanerade återbesök till akutmottagningar har 

tidigare undersökts först och främst via administrativa data (ibid). 
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2.2 Patienten och patientperspektivet 
Enligt Socialstyrelsen (2007) definieras patient på följande sätt ”person som 

erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård”. Ursprunget i 

begreppet patient är “den lidande, den som tåligt fördrar och uthärdar 

någonting” (Eriksson, 1994, s.25). Eriksson (1994) beskriver begreppet patient 

utifrån yttre, objektiva kriterier, och utifrån egna subjektiva upplevelser av 

sjukdom eller lidande. Eftersom patienten inte är knuten till ett specifikt 

vårdsammanhang kan det användas för att beskriva människor som är i kontakt 

med vården på alla plan (Dahlberg & Segesten, 2010), vilket även inkluderar 

de som besöker akutmottagningen. Risken med att använda termen patient är 

dock att det kan tolkas som en produkt av sjukvården, en passiv skapelse som 

blir till i kontakt med vården (ibid). Termen används här för att beskriva den 

människa som på grund av upplevda problem med sin hälsa valt att söka 

akutsjukvård. 

 

Vid akut sjukdom skapas obalans i relationen mellan sjukvårdspersonalen och 

patienten. Patienten kan bli ett objekt om människan bakom 

sjukdomstillståndet döljs. En känsla av sårbarhet uppstår. Känslan präglas av 

att inte ha kontroll över sin egen situation, att bli övergiven och att få sin 

värdighet kränkt. Värdigheten kan kränkas när upplevelsen av att 

sjukvårdspersonalen inte tar hänsyn till patientens integritet eller när patienten 

inte blir lyssnad på (Stubberud, 2015). Patientperspektivet innebär att 

patienten står i fokus för vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010). Betydelsen 

av att se hela patienten och ge utrymme för patientens röst när sjukdom 

uthärdas och hälsan återfås är grunden och kärnan till patientperspektivet 

(Almerud Österberg & Nordgren, 2012). Det finns en tendens till att använda 

termen person snarare än patient för att omfatta hela människans behov och 

preferenser och inte bara det kliniska eller medicinska behovet (American 

Geriatrics Society Expert Panel on Person-Centered Care, 2016). Med 

patienten i fokus undersöks dock människornas värderingar och preferenser. 

När dessa sedan är uttryckta guidar det alla aspekter av patienternas vård och 

stöder deras realistiska hälso- och livsmål (ibid). 

 

Patientperspektivet samt utvecklingen av arbetet med bemötande och 

kommunikation inom hälso- och sjukvård främjas av patientlagen som trädde 

i kraft den 1 januari 2015 (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2017). 

Patientlagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning inom 

hälso- och sjukvård samt att understödja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet (SFS 2014:821). 
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2.3 Teoretisk referensram 
Som teoretisk referensram i denna magisteruppsats används Katie Erikssons 

vårdteori, som har sin grundläggande idé i vårdandet (Eriksson, 2014). 

Grunden i Katie Erikssons vårdteori bygger på att beskriva kärnan i vårdandet, 

alltså de gemensamma variablerna som skapar vårdandet. De yrkeskårer som 

arbetar inom vården eller jobbar med någon form av vårdande bör ha denna 

grund i sitt arbete. De begrepp som skapar Katie Erikssons omvårdnadsteori 

är människa, vård och hälsa. Ett senare tillägg är begreppet lidande (Kirkevold, 

2000).  

2.3.1 Människa 

Enligt Katie Eriksson (2014) är människobilden i vårdvetenskapen baserad på 

en helhetssyn av människan. I vårdprocessen möts människan, det vill säga 

patienten som kropp, själ och ande. Vårdprocessen som bygger på en 

helhetssyn av människan ska tillgodose alla aspekter, detta oberoende av om 

ett hälsohinder är relaterat till någon aspekt. En helhetssyn på människan 

innebär också en helhetssyn på livet. När människan lever, är den mera än “liv 

i biologisk mening” (ibid). En levande människa har livsdimensioner såsom 

livsvilja, hopp, tankar och känslor och människan vill vara med och skapa sitt 

eget liv. Människan som art har vissa gemensamma drag, men har samtidigt 

unika särdrag det vill säga att varje människa är samtidigt en egen art. När en 

människa möts inom vården ska mötet utgå ifrån varje människas unika 

särdrag. Med det menas att alla vårdprocesser är olika (ibid). Enligt Katie 

Eriksson är människa och hälsa bundna till varandra. Hon skriver följande i 

sin bok Vårdandets idé (1987, s. 60): “Människan är hel. Hälsan är hel. En hel 

människa är hälsa” 

2.3.2 Vård 

”Vårdandet inbegriper ursprungligen hela människan med kropp, själ och 

ande. Vårdandet har ett hälsofrämjande syfte. Att utföra vårdarbete - att arbeta 

som … sjuksköterska … - innebär inte nödvändigtvis att man utövar omsorg”  

(Kirkevold, 2000, s. 216). 

 

Vårdandet är en del i mänskligt beteende som Katie Eriksson delar upp i två 

övergripande former: naturlig vård samt professionell vård (Kirkevold, 2000). 

Den naturliga vården handlar om patienten själv och patientens egna förmåga 

att uppnå välbefinnande, tillfredsställelse samt tillit hos sig själv. Detta på egen 

hand eller med hjälp av nära och kära i omgivningen. Egenvård skiljer sig dock 

från den naturliga vården genom att patientens välbefinnande samt tillit till sin 

egen kropp erhålles med stöttning av en sjuksköterska. Professionell vård 

byggs inte enbart upp av omvårdnaden utan kompletteras även av medicin. För 

att en sjuksköterska ska kunna utföra omvårdnad och behålla den vårdande 

aspekten krävs det att inte enbart kunna handha medicintekniska produkter 

utan även att vårda patienten utifrån ett helhetsperspektiv (ibid). 
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2.3.3 Hälsa 

WHO:s definition av hälsa (1946) följer: “Health is a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease 

or infirmity”. Dahlberg och Segesten (2010) ger en vårdvetenskaplig 

definition av hälsa: “Hälsa är vårdandets mål … att vara i ett tillstånd av hälsa 

innebär att man upplever välbefinnande, mår bra och är i stånd till att 

genomföra sina små och stora livsprojekt. Hälsa är således ett välbefinnande 

där man är ‘i stånd till’ ” (s.101–102). Hälsa omfattar biologiska aspekter, men 

att vara enbart “biologiskt frisk” räcker ändå inte för att människan ska 

uppleva hälsa. Begreppet hälsa utesluter inte sjukdom, utan med hälsa gäller 

det att kunna hantera sin sjukdom eller annan ohälsa (Dahlberg & Segesten, 

2010). Katie Eriksson syn på begreppet hälsa är ett tillstånd som karakteriserar 

människan: “Människan är hälsa. Vi kan inte ’ge’ hälsa åt en annan människa 

men vi kan stödja människan att vara i hälsa” (Eriksson, 2014, s.41). Hälsa 

anses inte vara ett stående tillstånd, utan hälsa präglas av rörelse och 

förändring (Eriksson, 2014). Kirkevold (2000) beskriver att människan 

ständigt utvecklas från en form till en annan. Det är därför Katie Eriksson talar 

om hälsoprocesser istället för hälsa. Hälsa är helhet och helheten avgör 

människans upplevelse av hälsan (Eriksson, 2014).  

2.3.4 Lidande 

Begreppet lidande har under årtiondena fått olika innebörd. Genom att 

begreppet bryts ner till mindre beståndsdelar kan dessa små delar ge 

ursprunget en annan betydelse. Under första halvan av 1900-talet ändrades 

begreppets innebörd och istället skapades kopplingar till ord som smärta, 

sjukdom och ångest (Eriksson, 2005). Lidandet kan dock finnas där trots 

avsaknad av smärta, likväl som det kan göra sig påmint i närvaron av smärta. 

Lidande kan användas i en negativ mening men även i en positiv. När 

människan lider kan det vara på grund av att det onda [smärtan] jagar denne, 

eller att hen utsätts för något som hen måste leva med och ständigt kämpa mot. 

Lidandet kan ge mening åt människan genom att det skapar en medvetenhet 

om det som inte finns, vilket kan leda människan till att granska sig själv och 

sina egna resurser i att återfå det som saknas. I närvaro av lidande saknas något 

hos människan, vilket leder till att hälsa inte kan uppnås då hälsan ses som en 

helhet (ibid). 
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3 Problemformulering 

Akutmottagningar har en unik funktion att oselekterat ta emot patienter dygnet 

runt, alla årets dagar utan tidsbokning. På akutmottagningarna ges 

akutsjukvård som avser vård som ges på grund av akuta tillstånd. Antalet akuta 

patientbesök på landets akutmottagningar ökar. Hög belastning på 

akutmottagningen ökar risken för allvarliga konsekvenser ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv. Väntetiderna är långa och personalen pressade, 

vilket kan leda till exempelvis bristfällig information angående vårdprocessen, 

avsaknaden av ett holistiskt perspektiv, fördröjd diagnostik samt försenad 

behandling av smärta och övriga medicinska tillstånd. Det finns ett växande 

antal patienter som söker akutvård upprepade gånger inom en kort tidsram. 

Mångbesökare har ofta en diffus sjukdomsbild och deras förväntningar av 

omhändertagandet på akutmottagningen innefattar både att få hjälp med den 

akuta försämringen i sin sjukdom samtidigt som att få uppleva den trygghet 

som sjukvården erbjuder. Att ta hand om dessa patienter på akutmottagningen 

kräver många gånger större insatser än ett normalt akutbesök och kan vara 

svåra att passa in i akutmottagningens normala patientflöde.  

 

Patienter befinner sig i en utsatt situation när de är sjuka och söker vård på 

akutmottagningen. För att skapa förståelse hos akutsjuksköterskan om 

mångbesökare är det viktigt att inkludera patientperspektivet. 

Akutsjuksköterskans främsta uppgifter är att hjälpa patienter att hantera 

sjukdom samt stärka hälsan utifrån ett holistiskt perspektiv. Det är därför 

viktigt att specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård kan bemöta 

mångbesökare för att kunna bistå med optimalt omhändertagande av denna 

patientkategori. Dessutom kan en ökad förståelse kring mångbesökarnas 

upplevelser och besöksorsaker underlätta identifiering av dessa patienter. Det 

kan leda till adekvata åtgärder vilka skulle kunna minska besöken på 

akutmottagningen samt öka både den medicinska och den omvårdnadsmässiga 

kvalitén inom akutsjukvården. 

3.1 Syfte 
Syftet var att beskriva mångbesökarnas upplevelser av att upprepade gånger 

återkomma till akutmottagningen samt orsakerna till dessa oplanerade 

återbesök. 

4 Metod 

Vald metod var systematisk litteraturöversikt då det ansågs lämpligt relaterat 

till syftet att beskriva människans subjektiva upplevelser (Bettany-Saltikov & 

McSherry, 2016). Fördelarna med metoden är att kunskapsläget utforskas. 

Metoden innebär att på ett systematiskt sätt söka vetenskaplig litteratur i form 

av artiklar eller rapporter, granska dessa kritiskt och därefter sammanställa 
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litteraturen. En förutsättning är dock att det finns tillräckligt många kvalitativa 

undersökningar att utföra en litteraturöversikt med analys på. Studier 

diskuteras utifrån etiskt förhållningssätt, studiens kvalitet samt 

litteraturöversiktens syfte. Det bedömdes vara av värde att belysa 

patientperspektivet i denna systematiska litteraturöversikt inom området 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). 

4.1 Urval 
Då tiden för litteratursökning var begränsad, avgränsades tidsintervallet på 

publicerade artiklar till 10 år bakåt i tiden (Bell & Waters, 2016). Artiklar som 

handlat om mångbesökare med specifika diagnoser har valts att inkluderas i 

syfte att få ett bredare perspektiv av upplevelser samt att mångbesökare 

tenderar initialt att ha en diffus sjukdomsbild. Vid databassökning användes 

begränsningen “peer reviewed”. Peer review är en extern bedömning av 

artikeln eller tidskriften i sig och görs av forskare inom samma område. Om 

artiklar granskats av oberoende forskare inom samma ämnesområde håller de 

god standard ur ett vetenskapligt perspektiv (Olsson & Sörensen, 2011). 

Inklusionskriterierna för urval av artiklar var således: artiklar som är högst 10 

år gamla, skrivna på engelska eller svenska samt peer reviewed. Artiklar som 

berör anhörigas perspektiv valdes att exkluderas samt artiklar som berör 

pediatriska mångbesökare eftersom barn lättare påverkas av andras åsikter 

(Vetenskapsrådet, 2017) och därigenom finns risken att dessa artiklar utgår 

från föräldrarnas upplevelser. Kvantitativa artiklar exkluderades då denna 

litteraturöversikt hade ett syfte att beskriva människors levda upplevelser och 

det är viktigt att välja artiklar med lämplig design avseende syftet (Bettany-

Saltikov & McSherry, 2016). Exklusionskriterier för urval av artiklar var: 

artiklar som berörde patienter under 18 år; artiklar som inte var etiskt 

accepterade; kvantitativa artiklar samt review artiklar. 

 

Samtliga titlar på utfallet vid databassökningen lästes. Sammanfattningen av 

de artiklar vars titlar ansågs intressanta för studiens syfte lästes därefter. 

Vidare, om sammanfattningen bedömdes relevant lästes hela artikeln i fulltext. 

Både artiklar med kvalitativ forskningsdesign samt artiklar med mixad metod 

som forskningsdesign inkluderades.  

4.2 Datainsamling 
Artikelsökningen utgick från PEO-metoden, då denna metod lämpar sig för att 

söka efter kvalitativa artiklar. Ett tillägg som kan göras är T som står för typ, 

vilket innebär vilken forskningsdesign som eftersöks. Metoden syftar till att 

bryta ner syftet till sökord och deras synonymer för att sedan använda dessa i 

databassökningen (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Uppdelningen av 

syftet presenteras i tabell 1. 
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(P)opulation (E)xposure (O)outcome (T)ype 

Mångbesökare Återbesök till 

akutmottagning 

Upplevelser/Orsaker Kvalitativ 

Patient* 

Emergency 

patients 

Attender 

Frequent users 

Re-attenders 

Frequent 

attenders 

Frequent 

visitors 

High frequency 

users 

High utilizers 

High 

attendenders 

Frequent 

attendance 

Frequent 

utilizers 

 

ER 

Emergency room 

Emergency 

department 

72 hours 

3 days 

readmission 

Rehospitalization 

Readmittance 

Emergency care 

Emergency nurs* 

Readmission to 

hospital 

Readmission to care 

Emergency service 

Re-attendance 

Emergency Services 

Return 

Returns 

Return visit 

Return visits 

Readmi* 

Experienc* 

Perspective* 

View* 

Patient view 

Patient experience 

Patient satisfaction 

Patient attitude 

Patient perspective 

Perspective 

Perspectives of 

patients  

 

Qualitative 

Patient 

interviews 

Tabell 1. Uppdelning syfte enligt PEO-T 

Synonymerna i tabell 1 kombinerades med de booleska sökorden AND 

och/eller OR. Utöver de fria sökorden användes även ämnesord för att 

ytterligare bredda sökningen. I PubMed går ämnesorden under Medical 

Subject Heading, så kallat MeSH. Databasen Cinahl använder sig av termen 

Cinahl Headings. Även böjningar eller variationer av sökorden användes vid 

artikelsökningen. Böjningar eller variationer av sökorden kan täckas in i 

sökningen genom användandet av asterix (eller annan databasspecifik symbol) 

innan eller efter stammen på ordet. Detta kallas trunkering (Bettany-Saltikov 

& McSherry, 2016). Till exempel blir nurs*: nursing, nurses, nurse osv. 

 

Sökningar efter artiklar skedde separat av författarna i databasen Cinahl samt 

PubMed. Cinahl är en databas som tillhandahåller flest artiklar inom 

omvårdnadsforskningen (Polit & Beck, 2016). Databasen PubMed som dock 

främst är en biomedicinsk databas men täcker även omvårdnadsforskning 

(Polit & Beck, 2016; PubMed, 2017). Sökningar utfördes även manuellt 

genom att studera de inkluderade artiklarnas referenslista. Manuell sökning 
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innebär exempelvis att referenslistan hos en artikel studeras (Forsberg & 

Wengström, 2016). Vid funnen intressant artikeltitel gjordes därefter en 

databassökning. En ny artikel (Long, Genao & Horwitz, 2013) inkluderades 

med hjälp av manuell sökning. Tre relevanta artiklar påträffades slumpmässigt 

i samband med en preliminär sökning med hjälp av sökmotorn Google. Alla 

artiklarna kvalitetsgranskades och två artiklar (Parkman, Neale, Day & 

Drummond, 2017; Spence et al. 2008) inkluderades. Totalt inkluderades 15 

artiklar för denna litteraturöversikt. De artiklar som kvalitetsgranskades men 

inte användes, mötte inte inklusionskriterierna. Matris över databassökning 

presenteras under bilaga A. 

4.3 Kvalitetsgranskning 
Även om peer review är det system som forskare använder för att säkra 

vetenskaplig standard har det under åren påvisats brister i det systemet (Thörn, 

2003). Därför bedömdes det vara av värde att kvalitetsgranska de artiklar som 

ansågs vara relevanta för denna magisteruppsatsens utformande, trots 

genomgången peer review. En kvalitetsgranskning bidrar dessutom till klarare 

förståelse för artikeln i sig. Genom att förstå artikeln kan detta även förenkla 

ställningstagandet till artikelns relevans i förhållande till uppsatsens syfte 

(Friberg, 2017b).  

 

Mall för kvalitetsgranskning hämtades från handboken utgiven av Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (Friberg, 2017; SBU, 

2014). Se även bilaga B. Mallen består av en checklista och är upplagd på så 

sätt att det endast är frågor som kan besvaras JA eller NEJ (SBU, 2014), vilket 

innebar att den vetenskapliga kvalitetsnivån bedömdes utifrån procentandelen. 

Ett poängsystem upprättades, där varje “JA” var värt 1 poäng. “NEJ” samt 

“VET EJ” var värda 0 poäng vardera. Poängen räknades om till procent som 

graderade den vetenskapliga kvalitén (Olsson & Sörensen, 2011). Grad I = 80–

100%, grad II = 70–79% samt grad III = 60–69%. Artiklar under 60% bör 

exkluderas från resultatets sammanställning (ibid), vilket även skedde i detta 

fall. 

 

Enligt SBU används begreppen analys- och datamättnad inom studier där 

grounded theory är forskningsmetod (SBU, 2014). Vid granskning av andra 

forskningsmetoder är dessa begrepp således inte tillämpbara. En del författare 

av artiklarna som granskades diskuterade dock begreppen, andra gjorde det 

inte. Detta oberoende av forskningsdesign. Om en studie inte hade en 

diskussion kring begreppen och forskningsdesignen inte var grounded theory, 

valdes det att bortse från punkterna om analys- och datamättnad. Den 

frågeställning vid granskningen som inte var tillämpbar ströks helt och 

totalsumman på kvalitetsgranskningsmallen justerades därefter.  
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Kvalitetsgranskning av samtliga inkluderade artiklar skedde på var sitt håll och 

resultaten jämfördes. De artiklar vars kvalitetsnivå skiljdes väsentligt 

diskuterades mellan författarna för att uppnå likvärdiga resultat. Under 

kvalitetsgranskningsfasen exkluderades en artikel på grund av att den 

vetenskapliga kvalitén var under 60% och tre artiklar exkluderades på grund 

av kvantitativ design. Kvalitetsgranskningen av artiklar som var av mixad 

metod skedde på den del av artikeln som var av kvalitativ metod. Ingen hänsyn 

togs till kvantitativa data.  

4.4 Analys 
Med ett vetenskapligt analysarbete menas att dela upp det undersökta 

fenomenet i mindre bitar och undersöka dem enskilt. (Forsberg & Wengström, 

2016). De artiklar som mötte inklusionskriterierna och bedömdes vara av god 

kvalitet är presenterade i en översikt, se bilaga C. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) ska det vara möjligt att följa analysen vilket görs via 

beskrivning av analysprocessen. Sammanställning av resultatet har skett via 

metasyntes. Med metasyntes menas analys och syntes av kvalitativa studier 

(Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Det finns olika sätt att identifiera nyckelord och meningar (Bettany-Saltikov 

& McSherry, 2016). Ett första steg som utfördes i litteraturöversikten var att 

läsa studierna upprepade gånger (Forsberg & Wengström, 2016; Bettany-

Saltikov & McSherry, 2016). Genom att läsa studien upprepade gånger 

fördjupar man sig i den. Detta i sin tur leder till att man lever sig in i 

deltagarnas värld och försöker se den från deras synvinkel (Bettany-Saltikov 

& McSherry, 2016). Nästa steg var att söka efter nyckelbegrepp eller meningar 

som var av värde till magisteruppsatsen. Till hjälp användes färgkodning samt 

detaljer kring var i artikeln specifik mening var skriven. Det sistnämnda 

underlättade vid referensskrivning av citering (Bettany-Saltikov & McSherry, 

2016). Följande steg efter färgkodningen var skapandet av kategorier. 

Kategorierna användes för att beskriva innehållet som fanns relevant till 

magisteruppsatsens syfte (ibid). 

 

För att öka giltigheten och minska partiskheten bör man enligt Bettany-

Saltikov och McSherry (2016) be ytterligare en eller två oberoende personer 

att skapa egna kategorier för att sedan diskutera dessa. Då detta enligt egna 

åsikter inte bedömdes som möjligt i denna magisteruppsats, justerades denna 

process till att skapa kategorier individuellt av författarna till 

magisteruppsatsen. Därefter diskuterades kategorierna och ändringar av det 

som behövdes utfördes. Denna analysprocess upprepades för varje artikel som 

var aktuell (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Ett exempel på bearbetning 

med nyckelord, meningar, kategorier och teman kan ses i figur 1.  
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När varje artikel hade färgkodats och kategoriserats följde sammanställandet 

av resultatet genom det som kallas för metasyntes, vilket innebar att de 

kategorier som var definierade sågs över för att undersöka vilka kategorier som 

kunde slås samman till ett gemensamt tema (Bettany-Saltikov & McSherry, 

2016).  

 

 
 
Figur 1. Exempel skapande av tema 

4.5 Etiska överväganden 
Enligt Forsberg och Wengström (2016) är “god etik en viktig aspekt i all 

vetenskaplig forskning” (s.132). Även om intresset för att forska fram ny 

kunskap ofta är stor ska det alltid vägas mot kravet att skydda de människor 

som deltar i studien (Forsberg & Wengström, 2016). Eftersom 

litteraturöversikter baseras på tidigare dokumenterad vetenskap, vilket innebär 

att frågor ställs till litteraturen och inte till människor, görs etiska 

överväganden i förhållande till urvalet samt presentationen av resultat (ibid). 

Vid en litteraturöversikt inkluderas artiklar vars studie fått tillstånd från en 

etisk kommitté eller där forskarna gjort etiska överväganden samt att alla 

artiklar som inkluderas redovisas. Resultatet presenterades oberoende av 

antaganden, då det är oetiskt att endast presentera de artiklar som bekräftar 

tidigare antaganden. För att behålla god etisk sed ska ingen manipulation eller 

plagiat av data ske (ibid).   
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En etisk egengranskning innan påbörjandet av magisteruppsatsen har utförts. 

Egengranskningen följde mallen från etikkommittén sydost (Etikkommittén 

sydost, 2018) och ställningstaganden presenteras under bilaga D. Slutsatser 

dragna utifrån utfallet efter egengranskningen är att risker för skada i 

uppsatsen bedöms som liten då frågorna ställs mot litteraturen, inte mot 

människor samt att inga personuppgifter används. 

5 Resultat 

Efter analysen av artiklarna framkom det både positiva och negativa 

upplevelser av att återkomma till akutmottagningen. Orsakerna som rörde 

återkomst handlade om både kliniska och logistiska orsaker som påverkade 

patientens vårdval. Analysen resulterade i tre teman: relationer, tid och 

resurser.  En övergripande presentation av teman och subteman presenteras 

under i figur 2.  
 

 

Figur 2. Sammanställning av teman och subteman 

Elva artiklar beskrev upplevelser samt orsaker till oplanerade återbesök ur 

mångbesökarnas perspektiv och resterande fyra artiklar beskrev upplevelser 

samt orsaker för att återkomma oplanerat till akutmottagningen inom en viss 

tid från indexbesöket. Tre artiklar speglade återbesök till akutmottagningen 

generellt; sex artiklar speglade återbesök till akutmottagningen ur ett 

perspektiv sett från människor med psykiska eller sociala problem eller 

missbruksproblematik; två artiklar speglade återbesök till akutmottagningen 

från äldres perspektiv samt fyra artiklar speglade återbesök till 

akutmottagningen från svårt sjuka eller kroniskt sjuka patienters perspektiv.  
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Mångbesökare samt återbesök definieras olika i artiklarna. I sju artiklar 

definierades mångbesökare som gjort minst tre till sex besök under det senaste 

året. I artikeln av Long et al. (2013) definierades mångbesökare som besökare 

på akutmottagningen fyra eller fler gånger under de senaste sex månaderna. 

Parkman et al. (2017) definierade mångbesöken som 10 eller fler besök per år 

alternativt 5 eller fler besök under 3 månader. Från Mautner at al. (2013) och 

Spence et al. (2008) framkommer det ej hur de definierat mångbesökare. 

Definitionen av ett oplanerat återbesök varierade i de artiklar som berörde 

oplanerade återbesök till akutmottagningen inom en viss tid från indexbesöket. 

Utmärkande drag för artiklarna presenteras under bilaga E.  

 

Totalt innehöll artiklarna 425 patienter vars ålder var mellan 17–91 år. Av 

patienterna var 240 st. (56,5 %) kvinnor, 184 st. (43,3 %) var män och 1 patient 

(0,2 %) var transperson. 

5.1 Relationer 
Majoriteten av artiklarna 10 av 15 berörde mångbesökarnas relation till 

primärvården. På grund av att vårdinrättningarna i de inkluderade artiklarna 

var olika; exempelvis vårdcentral, cancermottagning, har författarna valt att 

benämna samtliga vårdinrättningar utanför akutmottagningen som primärvård. 

Relationer till primärvården visade sig ha betydelse både för benägenheten och 

motvilligheten till att besöka akutmottagningen. Ett mycket diskuterat ämne i 

artiklarna var svårigheten att komma i kontakt med primärvården. Dessa 

svårigheter upplevdes besvärliga och orsakade starka negativa åsikter kring 

primärvården. Utifrån artiklarna skapas en bild av både positiva och negativa 

erfarenheter av akutmottagningen. I bästa fall hjälpte en professionell och 

trevlig sjukvårdspersonal mångbesökarna med deras problem. I andra fall 

skapade otrevligt bemötande samt elaka kommentarer missnöje och en känsla 

av misstro. Oavsett erfarenheter återvände mångbesökarna dock till 

akutmottagningen då de upplevde att de var i behov av vård.      

5.1.1 Relationen till primärvården 

En stor del av artiklarna presenterade resultat som berörde människornas 

relation till primärvården (Capp et al., 2016; Long et al., 2013; Mautner et al., 

2013; Nguyen, Tremblay, Mathieu & Groleau, 2015; Poremski et al., 2016; 

Rising et al., 2015; Robinson, Lucas, Dolder & Halcomb, 2017; Spence et al., 

2008, Vat, Common, Laizner, Borduas & Maheu, 2015; Wise-Harris et al., 

2017). Relationen till primärvården tolkades som en orsak till besöken på 

akutmottagningen på så sätt att människornas beslut att besöka 

akutmottagningen hade sin grund i att de blev hänvisade till akutmottagningen 

av primärvården (Rising et al., 2015; Spence et al. 2008; Vat et al., 2015; Wise-

Harris et al., 2017).   
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På grund av tidigare negativa erfarenheter av primärvården där mångbesökare 

blivit bemötta med respektlöshet och negativa kommentarer från personalen 

samt fått olika läkare vid varje besök, skapades en motvilja till att besöka 

primärvården. Motviljan till att besöka primärvården ledde till att 

mångbesökarna istället sökte sig till akutmottagningen för sina besvär (Capp 

et al., 2016; Long et al., 2013; Mautner et al., 2013; Spence et al. 2008).  

 

En annan orsak som ledde till att människorna besökte akutmottagningen och 

inte primärvården förklaras även av att det var svårt för dem att komma i 

kontakt med sin vårdcentral eller mottagning. De upplevde svårigheter med att 

nå mottagningen via telefon, att det tog alldeles för lång tid för återkoppling 

samt att de även hade en uppfattning om att mottagningen inte kunde 

omhänderta akuta tillstånd vilket ledde till att de besökte akutmottagningen 

direkt (Long et al., 2013; Nguyen et al., 2015; Parkman et al., 2017; Rising et 

al., 2015; Robinson et al., 2017; Spence et al. 2008). En deltagare 

sammanfattar: 

 
I try to call the Primary Care Center. But it's like that one time that took 7 

hours. I haven't called them [since]. So it's like either I stick out and let the 

pain or whatever subside, or I go down to the ER (Long et al., 2013, s.4). 

 

När kontinuitet inom primärvården upprättades, bemötandet var respektfullt 

och kontakten med primärvården underlättades, resulterade det i vissa fall till 

att människorna fick en tankeställare och reflekterade över om 

akutmottagningen verkligen var rätt inrättning att besöka för sina problem 

(Poremski et al., 2016). Att förbättrad relation till och kontinuitet inom 

primärvården, minskade besöksfrekvensen till akutmottagningen noterades 

även i studien av Long et al. (2013).  

5.1.2 Relationen till akutmottagningen 

Mångbesökare sökte sig till akutmottagningen med förväntan att de skulle få 

professionell vård och att de skulle få sin värdighet respekterad (Moss et al., 

2015). Vänligt bemötande från sjuksköterskan på akutmottagningen ingav en 

känsla av värdighet hos patienterna vilket stärkte dem och ledde till att de 

kände tillit till sjukvården (Mautner et al., 2013; Moss et al., 2014; Olofsson, 

Carlström & Bäck-Pettersson, 2012). Deltagare i Parkmans et al. (2017) studie 

beskrev att akutpersonalen agerade vänligt, rättvist, respektfullt, artigt, 

sympatiskt och med ärlighet. Relationen som skapats till akutmottagningens 

personal bidrog till en positiv upplevelse när patienterna sökte sig till 

akutmottagningen (Acosta & Lima, 2015; Robinson et al., 2017; Spence et al., 

2008). Att få komma till sjukhus sågs som en fristad (Moss et al., 2015; 

Parkman et al., 2017) och att bli omhändertagen var ångestdämpande eftersom 

kravet på att själv behöva hantera sjukdomen lättade (Robinson et al., 
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2017).  En deltagare i Olofsson et al., (2012, s. 209) beskriver: “They did the 

right things from the start … I felt calm, with a sense of relief.” 

 

Olofsson et al. (2012) och Moss et al. (2015) beskrev besöket på 

akutmottagningen omvänt. Upplevelsen av triageringen var positiv (Moss et 

al., 2015; Olofsson et al., 2012), vilket ledde till att patienterna hade 

förväntningar på att hela besöket på akutmottagningen skulle vara positiv. När 

detta inte visade sig vara fallet ingav det istället en känsla av uteslutning, 

frustration och besvikelse (Olofsson et al., 2012). Patienterna kände sig 

maktlösa och sårbara då förväntningarna av vården ej stämde överens med 

verkligheten. De hade litat på ett system som hade svikit dem. Dessa blandade 

känslor skapade ett frågetecken hos patienterna, vilka undrade hur de skulle 

bli bemötta nästa gång de sökte vård på akutmottagningen (ibid). 

 

Negativa kommentarer och dåligt bemötande som åh, är du här igen? eller var 

inte du här nyss? ledde till känslor av skam och förnedring (Parkman et al., 

2017; Wise-Harris et al., 2017). Deltagarna i Wise-Harris et al. (2017) och 

Mautner et al. (2013) studier rapporterade även att de hade upplevt 

diskriminering samt rutinmässigt, oengagerad vård. Vad som framkom i 

studien av Capp et al. (2016), som är baserad i USA, upplevde de deltagare 

som hade statlig försäkring att de blev behandlade sämre i förhållande till dem 

som hade privat försäkring. Trots negativa upplevelser av akutmottagningen 

hindrade det inte människorna från att besöka akutmottagningen på nytt 

eftersom de upplevde att de var i behov av det (Acosta & Lima, 2015; Parkman 

et al., 2017; Spence et al. 2008; Wise-Harris et al., 2017).  

 

Brist på tillit till läkaren och missnöje med bedömningen kunde orsaka ett 

återbesök då det fanns ett hopp om att en ny läkare skulle göra en korrekt 

bedömning vid återbesöket (Han, Lin, Goopy, Hsiao & Barnard, 2017). 

Patienter kände sig även lurade av akutmottagningens personal att återvända 

hem innan de kände sig friska nog (Han et al., 2017; Vat et al., 2015). 

Uppfattningen av att besöksorsaken inte hade undersökts ordentligt tolkas som 

en negativ upplevelse (Han et al., 2017; Rising et al., 2015).   

 

En deltagare i studien av Vat et al. (2015) beskriver hur hen blev utskriven 

innan hen kände sig frisk: 

 
 I believe I wasn’t in good health. I had shortness of breath still, my feet and 

legs were all swollen, my blood pressure was at 180 over 90 [and] this hand 

was all swollen. But they said I was good to go so I left. (s. 3609) 

 

Många berörde även det faktum att informationen var otillräcklig, dels från 

avdelningen de blev hemskickade från (Vat et al., 2015) men även från 

akutmottagningen vid utskrivning (Rising et al., 2015) eller under besöket på 
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akutmottagningen (Olofsson et al. (2012). En deltagare beskriver att: “I 

received no information at all and it made me upset and angry” (Olofsson et 

al., 2012, s. 210). Patienter som inte fick sina behov av information uppfyllda 

hade ett behov att återkomma. Informationsbehovet visar sig tydligt i artikeln 

av Vat et al. (2015). Patienterna visste inte hur de skulle hantera sitt tillstånd 

efter utskrivning samt hur de skulle bedöma vilka symtom som var allvarliga 

nog för ett besök på akuten (Vat, 2015).  

 

Värt att nämna är dock att en orsak som tolkas bidragande till mångbesök beror 

på att personalen på akutmottagningen efterfrågade ett återbesök för ett 

tillstånd som inte var akut (Acosta & Lima, 2015).  

5.2 Tid 
Majoriteten av artiklarna, 12 av 15, belyser det som berör tiden. I denna 

magisteruppsats har tiden två sidor. Den ena sidan där tiden visar sig som en 

förklaring till varför människorna besökte akutmottagningen. De upplevde ett 

hot mot deras existens, symtomen blev så pass allvarliga att de var rädda för 

att dö. På grund av att väntetiden till primärvården var lång samt att 

människorna bedömde sitt tillstånd som akut sökte de sig till 

akutmottagningen. Tidens andra sida speglar människornas upplevelser av att 

besöka akutmottagningen upprepade gånger. Väntetiden till triage var kort 

vilket initialt ingav positiva upplevelser, dock följt av negativa upplevelser 

eftersom tiden efter triageringen var desto längre.  

5.2.1 Hot mot existensen 

Vad som tolkas som en orsak till besök på akutmottagningen var människornas 

upplevda hot mot sin existens. Utmärkande för dessa upprepade besök var 

exacerbationer av tidigare sjukdomstillstånd, däribland även kristillstånd vid 

psykisk ohälsa (Acosta & Lima, 2015; Long et al., 2013; Nguyen et al., 2016; 

Rising et al., 2015; Vat et al., 2015; Wise-Harris et al., 2017). Dessa tillstånd 

ledde till att människorna bedömde att de behövde vård omedelbart. Robinson 

et al. (2017) och Spence et al. (2008) beskrev att deltagarnas beslut låg i att de 

inte hade något annat alternativ än att åka till akutmottagningen. Vid 

situationer där tiden kändes knapp kände sig människorna rädda och oroliga 

(Nguyen et al., 2016). Tanken fanns att de skulle dö om de inte åkte till 

akutmottagningen (Han et al., 2017; Rising et al., 2015; Robinson et al., 2017). 

“If I don’t go to hospital I die and that’s it” (Robinson et al., 2017, s. 52). 

 

Under relationer till primärvården nämns att människorna upplevde 

svårigheter att boka in en tid till mottagningen samt att det tog alldeles för lång 

tid för återkoppling. En del människor upplevde att deras tillstånd blev så pass 

förvärrat att de själva bedömde att de behövde söka akutsjukvård (Han et al., 

2017; Long et al., 2013; Parkman et al., 2017; Wise-Harris et al., 2017). De 

upplevde att de inte kunde vänta till den dagen då de hade en bokad tid på 

mottagningen (Rising et al., 2015). På grund av socioekonomiska skäl 
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exempelvis bostadslöshet eller som ensam vårdnadshavare i hemmet, kunde 

människorna glömma sin bokade tid hos primärvården, speciellt om det var 

längre fram i tiden. Av samma skäl valde de även att nedprioritera sin egen 

hälsa vilket resulterade i att när symtomen blev allvarliga var 

akutmottagningen det enda alternativet (Capp et al., 2016). Värdet av 

förebyggande vård nämndes inte, vilket innebar att den egna hälsan lades åt 

sidan men när sjukdomstillståndet blev tillräckligt allvarligt för att söka vård 

fanns det inte tid samma dag på mottagningen (ibid). 

5.2.2 Väntetider 

Väntetiden till triage upplevdes som kort, oberoende av hur människan inkom 

till akutmottagningen. Bedömningen under triageringen uppfattades som 

skicklig och effektiv. Triagesjuksköterskan tog sin tid till att förklara 

triageringen och syftet med den på en nivå som patienterna förstod, trots att 

det var en stressig stämning på akutmottagningen (Olofsson et al., 2012). 

Denna positiva upplevelse av triageringen skapade en förväntan hos 

patienterna om att resterande tid på akutmottagningen skulle vara likadan. De 

blev förvånade och besvikna över ineffektiviteten samt de långa väntetiderna 

på läkare och undersökningar efter triageringen. Dessa väntetider ingav 

känslor av ensamhet och övergivenhet hos patienterna trots närvaron av 

sjuksköterskor på akutmottagningen (ibid). De långa väntetiderna på 

akutmottagningen tolkades även som en form av diskriminering av vissa 

patienter (Wise-Harris et al., 2017). Ju oftare deltagarna besökte 

akutmottagningen desto kortare blev undersökningstiden och väntetiden 

längre. “... but I noticed like when I went more often it would just be really 

short visits or like … the waiting time would be so long that I would be just 

frustrated and I would leave…” (Wise-Harris et al, 2017, s. 409). 

 

De negativa upplevelserna av akutmottagningen var att det var långa 

väntetider: akutmottagningarna var överfulla med hög efterfrågan och 

förseningar av vård samt bristande anordningar (Acosta & Lima, 2015; 

Spence, 2008). De negativa upplevelserna åsidosattes dock till förmån för att 

få vård (Acosta & Lima, 2015; Parkman et al., 2017). En deltagare i Acosta 

och Lima (2015, s. 341) berättar: “The disadvantage that the delay is long, 

there are many consultations, many people. But you have to endure it, there is 

nothing else you can do”. En motsatt bild av väntetiderna presenterades i 

studierna av Parkman et al. (2017) och Rising et al. (2015). Där sökte sig 

människor till akutmottagningen för snabbare handläggning när de upplevde 

att deras medicinska problem inte behandlades tillräckligt snabbt via 

primärvården. 
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5.3 Resurser 
Resurserna tolkas som bidragande faktorer till varför människorna sökte sig 

till akutmottagningen. Resurserna kopplas till akutens tillgångar där 7 av 15 

artiklar beskriver att orsaken till ett besök på akutmottagningen bland annat 

berodde på resurserna som fanns på plats. Det rörde sig om tillgänglighet, 

trygghet, samlad kunskap på en plats samt beskrevs akutmottagningen som en 

bro mellan olika vårdinrättningar. Människornas egna resurser beskrivs i 10 

av 15 artiklar. Tidigare händelser i deras liv samt psykosociala situation och 

livsvillkor kunde göra dem mer sårbara vilket ofta föranledde 

akutmottagningsbesök. När de resurser människorna hade för att hantera sin 

kroniska sjukdom inte längre räckte till upplevde de ett behov av akutsjukvård. 

5.3.1 Akutens resurser 

Varför människorna valde att söka sig till akutmottagningen påverkades av 

akutmottagningarnas tillgänglighet: akutmottagningen har alltid öppet när 

andra enheter är stängda (Acosta & Lima, 2015; Nguyen et al., 2016; Parkman 

et al., 2017; Rising et al., 2015; Wise-Harris et al., 2017). Ett annat viktigt skäl 

varför de sökte sig till akutmottagningen var att på akutmottagningen fanns en 

bred samling av både medicinteknik och läkemedel vilket var av värde (Acosta 

& Lima, 2015; Nguyen et al., 2016; Robinson et al., 2017). På 

akutmottagningen var det dessutom varmt, tryggt samt att det ofta bjöds på 

gratis thé och smörgås (Parkman et al., 2017). Akutens tillgänglighet påpekas 

av en deltagare i en studie av Nguyen et al. (2016, s. 2552) “I always have the 

bad luck of it happening [being sick] on a Friday night or weekend … I actually 

have to go to the big emergency room; I don’t have a choice.” 

 

För dem som hade psykisk ohälsa sågs akutmottagningen som rätt nivå att söka 

sig till eftersom akutmottagningen sågs som en brygga mellan sjukvårdens alla 

inrättningar och kunde hjälpa patienterna att komma till rätt mottagning (Wise-

Harris et al., 2017). Sömlösa övergångar mellan olika vårdinrättningar visade 

sig öka patienternas möjlighet att komma till rätt vårdinrättning (Parkman et 

al., 2016). Akutmottagningen sågs som det rätta valet, mångbesök sågs som 

accepterat normativt beteende av patienterna (Moss et al., 2015; Wise-Harris 

et al., 2017). 

5.3.2 Egna resurser 

Människorna sökte vård på akutmottagningen när de inte hade tillräckligt med 

egna resurser. De beskrev att de hade begränsat med hjälp hemma (Long et al., 

2016; Vat et al., 2015), de hade svårt att ordna transport (Capp et al., 2016; 

Long et al., 2013) och det var enklare samt snabbare att ringa efter ambulans 

som kunde ta dem till akutmottagningen (Capp et al., 2016; Parkman et al., 

2017). En deltagare i Parkman et al. (2017, s. 5) förklarar: “I’m a sick man. I 

need help ... I always call an ambulance because I cannot get there [emergency 

department].” 
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Sociala skäl såsom att ha problem att klara av svårigheter i privatlivet 

exempelvis arbetslöshet, vara ensam förälder eller vara hemlös ansågs bidra 

till flera akutmottagningsbesök (Capp et al., 2016). Även traumatiska 

händelser tidigare i livet exempelvis en instabil barndom tolkades som 

bidragande till flera akutmottagningsbesök eftersom de traumatiska 

händelserna ökade människornas sårbarhet och sjuklighet (Mautner et al., 

2013). Moss et al., (2015) konstaterade att tidigare händelser i livet antingen 

minskade eller ökade deltagarnas sårbarhet. 

 

En orsak till att söka sig till akutmottagningen var exacerbation av symtom 

(Vat et al., 2015) De människor som hade en kronisk sjukdom hade även en 

vårdplan för att hantera sina symtom (Nguyen et al., 2016; Robinson et al., 

2017) men sökte sig till akutmottagningen när vårdplanen inte längre 

fungerade eller när symtomen blev ohanterliga. En svårighet som människor 

med psykisk ohälsa och missbruksproblematik hade var att engagera sig i den 

egna vården. När de inte kunde engagera sig i den egna vården ledde det till 

upplevelse av skam och självstigma (Poremski et al., 2016). En del människor 

hade tät kontakt med sin mottagning och sökte sig till akuten endast när de 

bedömde att de hade ett omedelbart behov av vård (Acosta & Lima, 2015). Ett 

komplext hälsobehov med både psykisk ohälsa och missbruk kombinerat med 

akuta och kroniska sjukdomar föranledde tätare besök på akutmottagningen 

(Wise-Harris et al., 2017).  

 

En deltagare reflekterade över sina komplexa hälsobehov och besök på 

akutmottagningen: “... my car accident happened and I had the most severe 

depression of my life, like I had a serious very frequent suicidal attempts and 

issues and I was at [the hospital] all the time” (Wise-Harris et al., 2017, s. 407). 
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6 Resultatdiskussion 

Mångbesökares upplevelser av att återkomma till akutmottagningen samt 

orsaker till dessa upprepade återbesök påverkas av tre faktorer: relationer, tid 

och resurser. Upplevelserna av att återkomma till akutmottagningen skiljde 

sig. Vissa patienter kände sig nöjda med vården och ett förhållande upprättades 

mellan personalen och patienten medan andra hade en negativ erfarenhet, 

präglad av respektlöshet, diskriminering och maktlöshet. Både positiva och 

negativa relationer till primärvården hade betydelse för besöken på 

akutmottagningen. Orsakerna till upprepade besök handlade om 

exacerbationer av sjukdom, psykosociala svårigheter samt att söka trygghet 

från akutmottagningen. Oavsett erfarenheter valde mångbesökare att 

återvända till akutmottagningen, då de upplevde att de var i behov av 

akutsjukvård. Denna magisteruppsats har utgått ifrån de grundläggande 

begreppen i Katie Erikssons vårdteori (Kirkevold, 2000): hälsa, människa, 

vård och lidande. Resultatet diskuteras i relation till dessa begrepp som ingår 

i den teoretiska referensramen. 

 

Katie Erikssons vårdteori känns naturlig därför att syftet med 

litteraturöversikten berör ett patientperspektiv. Genom att försöka förstå de 

olika dimensionerna av att vara patient och hur vården upplevs av patienten är 

förhoppningen att det leder till förändring. Kunskapen som erhålls när syftet 

är besvarat kan stödja akutsjuksköterskan i hens möte med denna patientgrupp, 

alltså de patienter som upprepade gånger besöker akutmottagningen. Att 

bedöma vårdbehov och adekvat vårdnivå, sortera och prioritera, för att 

säkerställa en god och säker vård för personer och närstående inom 

akutsjukvård kräver specialistkompetens (SENA & SSF, 2017). 

Akutsjuksköterskan är den som identifierar aktuella patienter och kan hänvisa 

dem till rätt instans eller till rätt yrkeskår som i sin tur besvarar patienternas 

behov. 

6.1 Hälsa 
Människor söker vård när deras hälsa störs av sjukdom eller av ohälsa, när 

hälsan hotas och när en avsikt att återfå eller behålla en god hälsa finns 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Det kan kännas frustrerande och otäckt att 

komma till akutmottagningen, när miljön är främmande och stressig och när 

ens egen hälsa hotas. Många patienter väljer även att söka sig till 

akutmottagningen när de är osäkra över vart de ska vända sig med sina symtom 

vilket kan skapa nervositet och tvivel hos patienterna (ibid). 

 

En del artiklar berörde det faktum att människor sökte sig till 

akutmottagningen när symtomen blivit förvärrade till den punkt att det inte 

längre gick att hantera i hemmet. Liknande orsak noteras av Birmingham, 

Cochran, Frey, Stiffler och Wilber (2017) där majoriteten av deltagarna (61%) 

bedömde att deras hälsoproblem var så pass allvarliga att de behövde åka till 
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akutmottagningen. Det förvärrade tillståndet skapar ohälsa hos människor 

eftersom de upplever att de inte längre kan hantera symtomen på sjukdom samt 

att människor inte kan uppleva välbefinnande då ohälsa dessutom påverkar 

dem i det dagliga livet (Dahlberg & Segesten, 2010; Rising et al., 2015; 

Robinson et al., 2017). Upplevelsen av att inte ha hälsan i behåll och oroa sig 

över sin hälsa är en betydande faktor som är en orsak till att människor 

upprepat söker sig till akutmottagningen (van der Linden et al., 2014; Dahlberg 

& Segesten, 2010). Denna orsak går emot tanken att människor söker sig till 

akutmottagningen enbart för tillgänglighetens skull. 

 

Vad som författarna till denna magisteruppsats anser vara viktigt att poängtera 

är att denna upplevelse av ohälsa är dessa människors verklighet, trots 

eventuella undersökningar som inte påvisar något medicinskt avvikande. 

Akutsjuksköterskan kan inte skapa fullständig hälsa hos människan men skulle 

kunna tänkas vara en del i hälsoprocessen vilket innebär möjligheten att stödja 

människan i processen till att uppnå fullständigt välbefinnande och hälsa. Att 

vara en del i människans hälsoprocess som akutsjuksköterska skulle kunna 

yttra sig i bedömning av tillståndets vårdnivå däribland agera som en bro 

mellan verksamheter och informera människor om vilka vårdinrättningar som 

finns tillgängliga samt var denne bör söka sig alternativt upprätta en kontakt 

med aktuell inrättning å patientens vägnar.  

6.2 Människa 
För många patienter upplevdes besöket på akutmottagningen motsägelsefullt 

vilket framträdde på olika sätt. I början av besöket kände patienterna att de var 

i centrum av uppmärksamhet men på grund av negativa kommentarer från 

vårdpersonalen, väntetiderna och oengagerad vård växte känslor av 

uteslutning, frustration, besvikelse och missnöje. Enligt Howard-Andersson et 

al. (2016) är primära känslan av att återkomma till akutmottagningen positiv, 

såsom denna magisteruppsats visar. Denna magisteruppsats visar också att den 

positiva känslan snabbt förbyts till missnöje. Orsakerna till att patienter känner 

så kan bero på att inom akutsjukvården lämnas människan ofta i bakgrunden 

när den medicinska orsaken ska identifieras och bara den objektiva kroppen 

behandlas (Malone, 1996). Trots de negativa erfarenheterna valde 

människorna ändå att återkomma till akutmottagningen. Det kan finnas flera 

orsaker till att mångbesökare upprepade gånger väljer att söka vård på 

akutmottagningen trots sina negativa erfarenheter. En tänkbar orsak är just att 

de upplever ett behov av det. 

 

Som denna litteraturöversikt visar tenderar mångbesökare att vara multisjuka 

människor med komplexa hälsobehov. Varför mångbesökare väljer att 

återkomma kan bero på gemenskapen med akutens personal. Att bli bekräftad 

som människa oavsett sina brister och sjukdomar är viktigt för att kunna 

hantera sin egen situation. Malone (1996) avslöjar mångbesökarnas starka 

anknytningar till akutmottagningen. Det handlade inte bara om att 
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mångbesökare fick hjälp utan även fick erkännande och inkluderande från 

personalen. Enligt Katie Eriksson (2014) består vårdprocessen med helhetssyn 

på människan av alla aspekter av människan oberoende om något hälsohinder 

finns. I vårdprocessen möts hela människan som kropp, själ och ande (ibid). 

 

Sättet vilket patienterna ser på sig själva och sina egna resurser kan vara en 

annan orsak till patienternas handlande. Många patienter såg sin egen situation 

som hopplös eller sina egna resurser som otillräckliga. När mångbesökare inte 

hade möjlighet att hantera sin egen sjukdom hemma blev situationen akut. 

Patienter upplevde ett direkt hot mot deras egen existens även en förtvivlan 

över att deras egen ork i socialt och psykiskt svåra situationer inte räcker till. 

Detta sågs även i en studie av Olsson (2001). En basal process hos människan 

är livsprocessen vilket innefattar en biologisk och en andlig och en själslig 

dimension (Eriksson, 2014). Att söka hjälp och trygghet på en akutmottagning 

gång efter gång anses därigenom vara ett mänskligt beteende. Vänligt 

bemötande av hälso- och sjukvårdspersonal kan stärka patientens egna 

resurser till att ta hand om sig själv (Mautner et al., 2013). 

6.3 Vård 
Denna litteraturöversikt visade att patienter hade en tendens att söka sig till 

akutmottagningen på grund av att deras ordinarie vårdenhet var stängt. I en 

studie Birmingham et al. (2017) fanns det en önskan av ett alternativ till 

akutmottagningen efter ordinarie arbetstider för de tillstånd som inte är akuta. 

I Sverige finns dock jourcentraler, men tillgången ser olika ut i landet samt att 

i vissa städer stänger jourcentralerna en viss tid in på kvällen eller under 

eftermiddagen på helgdagar exempelvis jourcentralen i Alingsås som stänger 

22:00 på vardagar samt 16:00 på helger (Närhälsan, 2018). Dessutom finns 

1177-vårdguiden som alternativ dit människor kan vända sig för 

sjukvårdsrådgivning. De långa väntetiderna som ibland kan uppstå skulle dock 

kunna leda till att människor lägger på och åker till akuten istället. Bristande 

kontakt till primärvården ledde till att patienter sökte sig till akutmottagningen. 

Liknande resultat visas även studien av LaCalle & Rabin (2010). Patienter 

återkom till akuten av både medicinska skäl som berodde på deras sjukdom, 

men även på grund av andra orsaker som inte var förknippade med akuta eller 

kroniska sjukdomstillstånd. 

 

I en studie av Olsson och Hansagi (2001) beskrivs att patienter som söker vård 

på akutmottagningen ofta har stressfulla livsförhållanden kombinerat med 

medicinska, psykologiska eller sociala problem. Vilket även bekräftas av 

Sandoval et al. (2007). Somliga människor söker någon att prata med, andra 

söker trygghet och fristad från den egna vardagen och några söker värme och 

en gratis smörgås (Olsson & Hansagi, 2001). Således söker människor vård ur 

ett bredare perspektiv från akutmottagningen än akutsjukvårdens primära 

syfte. Malone (1996) konstaterar att en del av besöken som mångbesökare gör 

på akutmottagningen inte enbart beror på medicinska orsaker. Det är möjligt 
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att vård sökes i djupare mening, så som Eriksson (2014) beskriver att i 

vårdandet bekräftas andras existens, som bekräftar människan som människa.  

 

Malone (1996, s. 182) “Frequent flyer patients seem, at times, to need far too 

much from us, but often their greatest need is for something as simple as 

human recognition.” 

6.4 Lidande 
I lidandet kan kraften till att bli en hel människa igen hämtas (Eriksson, 2005). 

Detta skulle kunna yttra sig i de situationer där kronisk sjukdom är en del i 

människors vardag. Trots svårigheterna med att leva med KOL och ångern av 

tidigare beslut som beskrivs i artikeln av Robinson et al. (2017), uppgav 

deltagare hopp om framtiden. “Well, there is hope. This year is going to be a 

good year” (Robinson et al., s. 51). Hoppet som växer fram i lidandet är en 

kamp inom människan, dessutom en del i lindrandet av lidandet. Kampen mot 

lidandet där hoppet kan förhindra lidandet från att identifiera människan 

(Eriksson, 2005). Hoppet och kampen i lidandet kan ur resultatet tolkas på en 

abstrakt nivå. De patienter som resultatet i denna magisteruppsats bygger på, 

vilka återkommer till akutmottagningen, befinner sig i ett lidande men som 

tidigare nämnt även i en kamp. Vad dessa människor i denna kamp gör, är att 

de söker sig till någon att dela sitt lidande med. De söker sig till någon de 

känner förtroende för som de kan dela sitt lidande med. De söker sig till 

akutmottagningen. Att dela sitt lidande, genom berättelsen, är att bekräfta det 

[lidandet]. Bekräftelsen skapar en förutsättning för att kunna använda lidandet 

som en god kraft (Eriksson, 2005). Det vore inte helt orimligt att tolka 

berättelsen som patienterna delar är den berättelse som är del av den 

personcentrerade vården som specialistsjuksköterskan inom akutsjukvård ska 

arbeta efter (Munthe, Sandman & Cutas, 2012; SENA & SSF, 2017). Genom 

att bekräfta patientens berättelse skapas en möjlighet att lindra lidandet och 

stötta patienterna i att uppnå hälsa.  

 

Människor söker sig till akutmottagningen med en önskan att deras 

uppfattning av symtom och beslut om att söka akut blir respekterade, även om 

det hos vissa kan finnas en medvetenhet om att personalen på 

akutmottagningen kan ha en annan bedömning av hur akut tillståndet är. För 

vissa kan de upprepade besöken samt upplevelsen av att bli sedd som någon 

som söker sig till akutmottagningen felaktigt kan det skapas en känsla av skam 

(Olsson & Hansagi, 2001; Wise-Harris et al., 2017). Sjukvården har en roll i 

skapandet av lidande (Eriksson, 2005). Vad som kan orsaka patienter lidande 

är ett dåligt bemötande från dem som människorna söker sig till för trygghet 

och hjälp, i detta fall akutmottagningen. Att inte ta patienten på allvar, inte 

välkomna denne eller vara dömande mot patienten skapar lidande (ibid).  
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Det dåliga bemötandet som patienter erfar kan tolkas som ett onödigt lidande, 

vilken bör elimineras. För att kunna lindra lidande behöver akutsjuksköterskan 

våga ta del av patientens lidande. Bekräftelse och respekt för patientens 

värdighet som människa, låta patienten vara delaktig men även få uppleva 

rätten att vara patient samt vård och behandling avseende sjukdom kan bidra 

till att lidandet åtminstone lindras (Eriksson, 2005).  

7 Metoddiskussion 

För denna magisteruppsats valdes systematisk litteraturöversikt som metod 

med syfte att beskriva mångbesökarnas upplevelser av att upprepade gånger 

återkomma till akutmottagningen samt orsakerna till dessa oplanerade 

återbesök. Syftet hade kunnat besvarats genom att använda intervjuer som 

datainsamlingsmetod alternativt genom en kvantitativ ansats där deltagarna 

svarar på enkäter. Dock syftade magisteruppsatsen att beskriva upplevelser 

och därför ansåg författarna att endast artiklar med kvalitativ design var att 

föredra (Mårtensson & Fridlund, 2017; Rosén, 2017). I denna magisteruppsats 

beskrivs fokusgruppen med termerna människa/-or samt patient/-er vilket 

beror på att patienten skapas först i mötet med akutmottagningen.  

 

Författarna av denna magisteruppsats uppskattade att patientintervjuer eller 

enkäter skulle varit tidskrävande. Dels för att eventuella deltagares upprepade 

besök på akutmottagningen ska hinna ske och registreras under angiven tid för 

magisteruppsatsen samt att tillstånd från en etisk kommitté krävdes. Detta 

antog författarna skulle ta lång tid och risken med att inte hinna sammanställa 

studien i god tid bedömdes som för stor.  

 

En styrka med denna systematiska litteraturöversikt är att kunskapsläget inte 

är känt för författarna sedan tidigare. Detta minskar risken för att författarna 

skulle valt ut artiklar som enbart stödjer egna hypoteser eller åsikter (Rosén, 

2017) och analysen har kunnat ske objektivt. Litteraturöversikter och den nya 

kunskap som erhålls kan dessutom användas som evidens i det dagliga arbetet 

som akutsjuksköterska (Friberg, 2017a). Då författarna har sökt artiklar i två 

databaser som tillhandahåller artiklar inom omvårdnadsforskning stärks 

trovärdigheten eftersom det ökar chansen att finna artiklar som är relevanta 

(Henricson, 2017) samtidigt som det är en nackdel att sökning utfördes endast 

i två databaser vilket skulle kunna innebära att relevanta artiklar trots allt 

missats. Ett sätt att öka tillförlitligheten skulle ha varit att inkludera flera 

artiklar i magisteruppsatsen. Det är möjligt att magisteruppsatsens resultat 

hade blivit annorlunda. Dock framträdde liknande teman under 

analysprocessen relativt tidigt och mot analysprocessens slut sågs inga nya 

teman. Artiklarna speglade liknande bilder av upplevelser samt orsaker. 

Därför anser författarna att antalet inkluderade artiklar var tillfredsställande.  
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Dessutom stärks trovärdigheten av att författarna valt att inkludera artiklar som 

är peer reviewed, vilket innebär att artiklarna är vetenskapliga. En svaghet vad 

gäller datainsamlingen är att alla inkluderade artiklar inte har samma design 

på studien (Henricsson, 2017). Att inkludera artiklar med samma design var 

dock inte möjligt då ett tillfredsställande antal artiklar med samma design inte 

fanns att tillgå.  

 

Initialt var författarnas syfte att undersöka människors upplevelser samt 

orsaker till att återkomma till akutmottagningen oplanerat inom 72 timmar från 

indexbesöket. Vid inledande sökningar till denna litteraturöversikt 

observerades det att det inte fanns tillräckligt med kvalitativa studier gjorda 

för att kunna uppnå ett tillfredställande antal artiklar till sammanställningen av 

resultatet. Syftet breddades således till att innefatta mångbesökares 

upplevelser samt orsaker till oplanerade återbesök. Vid de tre första 

sökningarna efter artiklar innefattade begränsningen artiklar skrivna på 

engelska, ”full text available” samt ”abstract available” men den 

kombinationen togs bort då det begränsade urvalet till den grad att endast 1 

relevant artikel hittades. Det nya syftet ledde således till en ny definition på 

fokusgruppen. Genom att kombinera mångbesökare samt oplanerade 

återbesök fångades ett flertal individer som upprepade gånger besöker 

akutmottagningen vilket bidrog till en djupare förståelse av fenomenet.  

 

Till sammanställningen av resultatet valde författarna att inkludera både 

artiklar om mångbesökares och återbesökares generella upplevelser samt 

artiklar om specifika patientgruppers upplevelser exempelvis människor med 

psykisk ohälsa eller missbruksproblematik som ofta besöker 

akutmottagningen. Avsikten var att beskriva upplevelser samt orsaker till 

oplanerade återbesök av patienter som ofta besöker akutmottagningen, därför 

sågs det naturligt att inkludera även dessa ofta icke akuta patienter med 

komplexa hälsobehov.  

 

En svaghet med att använda begreppet mångbesökare var avsaknaden av en 

enhetlig översättning till engelska. Detta löste författarna med att kreativt jaga 

och gå igenom synonymer till mångbesökare: ett flertal definitioner samt 

ämnesord och MeSh-termer genomgicks i funna artiklar som ledde sökandet 

vidare. De presenterade översättningarna, se tabell 1, till begreppet 

mångbesökare täcker sökfältet godtagbart enligt författarnas mening.  
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Genom beskrivningen av datainsamlingen, inkluderat kombinationer av 

sökord, stärks magisteruppsatsens överförbarhet samt reproducerbarhet 

(Henricson, 2017). Identifieringen av synonymer är dessutom en väsentlig del 

i sökningens sensitivitet av relevanta artiklar (Bettany-Saltikov & McSherry, 

2016). Sökningarnas sensitivitet och således även trovärdigheten av 

magisteruppsatsens datainsamlingsmetod stärks genom att dubbletter av 

studier påträffades i sökningar i olika databaser (Henricson, 2017).  

 

Av inkluderade artiklar skiljer sig två stycken från mängden. Artikeln av 

Mautner et al. (2013) valdes deltagarna från en interventionsgrupp baserad på 

observerade täta besök på akutmottagningen. Därför lutar vissa delar av 

Mautners et al. (2013) resultat mot att beskriva upplevelser av själva 

interventionen, även om upplevelser av att återkomma till akutmottagningen 

också beskrivs dock i mindre utsträckning. I artikeln av Vat et al. (2015) var 

patienterna utskrivna från en medicinavdelning före deras återbesök på 

akutmottagningen. Författarnas ursprungliga tanke var att inte inkludera 

artiklar som berör återbesök från andra enheter eller kliniker än 

akutmottagningen för att koncentrera resultatet till enbart akutsjukvårdens 

patienter. Dock har dessa två ovannämnda artiklar påträffats med beskriven 

sökstrategi samt att de svarar syftet på så sätt att de beskriver oplanerade 

återbesök till akutmottagningen. Hänsyn tages till den del i artiklarnas resultat 

som beskriver människornas orsak till att söka akut. Dessutom anar författarna 

att patientgruppen som presenterades i artiklarna har en benägenhet att ofta 

söka sig till akutmottagningen.  

 

Vid dataanalys har endast resultatet från inkluderade artiklar analyserats. 

Beträffande de artiklar som var av mixad metod analyserades endast resultatets 

kvalitativa del. Under analysfasen lästes artiklarnas resultat individuellt av 

författarna vilka sedan skapade egna teman. Därefter diskuterades dessa teman 

tillsammans, vartefter slutliga teman skapades. Denna analysprocess anses öka 

giltigheten även om det hade varit att föredra att oberoende personer likaså fått 

skapa egna teman att beakta i diskussionen kring teman (Bettany-Saltikov & 

McSherry, 2016). Kvalitén på magisteruppsatsen stärks dock på så sätt att 

utkast regelbundet granskas av handledare samt studiekamrater och därefter 

revideras efter diskussion (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

 

De artiklar som inkluderades i denna litteraturöversiktens resultat är 

publicerade på engelska. Då engelska inte är modersmålet för författarna av 

denna magisteruppsats kan feltolkningar uppstå vilket kan påverka 

litteraturöversiktens tillförlitlighet negativt.  
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Dessutom bör hänsyn tas till att vissa författare till de inkluderade artiklarna 

eventuellt inte har engelska som modersmål vilket skulle kunna leda till 

feltolkningar av ursprungsmaterialet. Dock bör det tilläggas att i åtminstone 

artikeln av Han et al. (2015) har författarna diskuterat hur de arbetat med att 

minska risken för feltolkningar i översättningen från mandarin till engelska. 

 

Majoriteten av studierna var genomförda i länder vilka, enligt FN, klassas som 

industriländer (UN/DESA, 2018). Detta delvis begränsar möjligheten att 

generalisera resultatet till utvecklingsländer eftersom sjukvårdssystemen antas 

vara av olika standard. De två artiklar som var utförda i vad FN klassar som 

utvecklingsländer (UN/DESA, 2018) var Brasilien (Acosta & Lima, 2015) 

respektive Taiwan (Han et al., 2017). Att enbart diskutera akutsjukvårdens 

tillgänglighet och hävda generaliserbarhet till andra länder kan vara 

problematiskt eftersom akutsjukvården eventuellt inte är lättillgänglig för den 

som bor avlägset från samhället. Av att döma från artiklarna ökar dock 

möjligheten att generalisera resultatet som berör akutmottagningarnas 

tillgänglighet i förhållande till primärvårdens tillgänglighet, då det även liknar 

situationer beskrivna i resterande artiklar. Vad som dessutom kan tänkas vara 

möjligt att generalisera är att den orsak till att en människa söker akutsjukvård 

som berör rädslan för att dö på grund av sitt sjukdomstillstånd. Oavsett bör 

försiktighet iakttas vid generalisering av resultatet då kunskapsläget kring 

olika länders standard och tillgänglighet av sjukvård är begränsad för 

författarna.  

 

En god etisk diskussion anses ha förts innan sammanställandet av denna 

magisteruppsats. En faktor i den etiska reflektionen är att endast artiklar som 

godkänts av en etisk kommitté har inkluderats (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Utöver detta stärks ställningstaganden i förhållande till etiska principer under 

avsnittet Etiska överväganden. Författarna till denna magisteruppsats aktivt 

har arbetat med att inte manipulera artiklarnas resultat vilket skulle minimera 

risken för att deltagarna i de inkluderade artiklarna skulle kränkas.  
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7.1 Slutsats 
Upplevelser av att återkomma till akutmottagningen skiljde sig åt mellan 

mångbesökare. Vissa kände sig nöjda med vården och ett förhållande 

upprättades mellan personalen och patienten medan andra hade en negativ 

erfarenhet, präglad av respektlöshet, diskriminering och maktlöshet. Både 

positiva och negativa relationer till primärvården hade betydelse för besöken 

på akutmottagningen. Orsakerna till upprepade besök beror på exacerbationer 

av sjukdom, psykiska och sociala svårigheter i patientens vardag samt 

sökandet efter trygghet från akutmottagningen. Mångbesökare visar sig ofta 

ha komplexa problem, som är svåra att få in i akutmottagningens patientflöde. 

Människor med ett komplex vård- och hälsobehov ska inte bara mötas utifrån 

ett medicinskt perspektiv utan också som individer med kropp, själ och ande 

även inom en hektisk akutsjukvårdsmiljö. Om akutsjuksköterskan lär sig förstå 

mångbesökare utifrån deras eget perspektiv ökar möjligheten att hjälpa denna 

utsatta och resurskrävande patientgrupp. 

7.2 Framtida forskning 
Författarna hoppas att denna litteraturöversikt ska inspirera till ytterligare 

undersökningar kring mångbesökarnas upplevelser på akutmottagningen samt 

orsaken till de upprepade besöken. Det vore intressant att studera dessa 

patienter och fenomenet mångbesökare utifrån svenska förhållanden. 
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Acosta, A. 

M. & Lima, 

M. A. 

2015 

Brasilien 

Frequent users of 

emergency services: 

associated factors and 

reasons for seeking care.  

Syftet var att profilera 

mångbesökarna på 

akutmottagningen, 

verifiera de associerade 

faktorerna och analysera 

orsakerna till de 

upprepade besöken på 

akutmottagningen. 

Mixad metod. Kvantitativa data var 

hämtad från elektroniska 

patientjournaler. Kvalitativa data 

hämtades från semistrukturerade 

intervjuer. Utifrån det kvantitativa 

resultatet inkluderades18 personer till 

intervjuerna, samtliga över 18 år och 

hade besökt akutmottagningen minst 

fyra tillfällen under 1 år.  

 

(Kvalitativa data) 

Orsaker för att söka sig till 

akutmottagningen berodde främst på 

exacerbationer av kroniska sjukdomar, 

akutmottagningarnas tillgänglighet 

jämfört med andra vårdinrättningar, stor 

variation av medicintekniska produkter 

på ett och samma ställe, bokade 

återbesök samt känslan av samhörighet 

med vårdpersonalen.  

Grad II 

Capp, R. 

Kelley, L. 

Ellis, P. 

Carmona, J. 

Lofton, A. 

Cobbs-

Lomax, D. 

D’Onofrio, 

G. 

2016 

USA 

Reasons for frequent 

emergency department 

use by medicaid 

enrollees: a qualitative 

study 

Syfte var att fokusera på 

mångbesökare som söker 

sig till akutsjukvården för 

att få kontakt med en 

socialarbetare, men är 

villiga att använda andra 

tjänster inom 

primärvården och 

därigenom undvika 

framtida besök på 

akutmottagningen 

Kvalitativ analys av 100 skriftliga 

sammanfattningar om deltagarna. En 

del ur en större RCT-studie. 

Sammanfattningarna på 1–2 sidor var 

baserade på intervjuer med patienterna 

angående bl.a. medicinsk bakgrund, 

anledningar för besöket på 

akutmottagningen, sociala bekymmer 

och vilken hjälp deltagarna ville ha från 

sin koordinator. Deltagare som 

inkluderades hade tackat ja till en större 

RCT-studie, var mellan 21–62 år, var 

försäkrade med Medicaid, bodde i 

staden där studien utfördes samt var 

mångbesökare.  

Tre olika teman uppstod: 1.  Negativa 

personliga erfarenheter av 

sjukvårdssystemet 2. Svårigheter 

förknippade med låg socioekonomisk 

status 3. Signifikanta långvariga fysiska 

och psykiska sjukdomar. 

Grad II 

 



 

VI 

 

Han, C-Y. 

Lin, C-C. 

Goopy, S. 

Hsiao, Y-C. 

Barnard, A. 

2017 

Taiwan 

Elders’ experiences during 

return visits to the 

emergency department: a 

phenomenological study 

in Taiwan. 

Syftet var att undersöka äldres 

erfarenheter under deras 

återbesök på akutmottagningen 

med tonvikt på att identifiera 

faktorer som bidrar till 

återbesök. 

Fenomenografisk metod. 

Semistrukturerade intervjuer 

med 30 patienter. Alla patienter 

besökte akutmottagningen på ett 

stort taiwanesiskt sjukhus. 

Inklusionskriterier: 65 år eller 

äldre, besök på 

akutmottagningen p.g.a. icke 

traumatisk orsak, återbesök 

inom 72 timmar, stabila 

vitalparametrar. Data från 

intervjuerna bearbetades med 

sjustegs dataanalys för 

fenomenografisk studie. 

 

Fyra teman uppkom:  

1. Känslan av att blivit lurad av 

akutmottagningens personal.   

2. ”Doctor shopping” 

3. Rädsla för sin dödlighet.   

4. Känslan av att allting är förutbestämt 

 

Dessa teman var ett utfall från deltagarnas 

letande efter svaret på deras hälsoproblem.  

 

 

 

 

Grad I 

Long, T. 

Genao, I. 

Horwitz, L.I. 

2013 

USA 

 

Reasons for readmission 

in an underserved high-

risk population: a 

qualitative analysis of a 

series of inpatient 

interviews 

 

Samla kvalitativa data för att 

belysa orsakerna för återbesök i 

en högriskpopulation av 

missgynnade patienter 

[låginkomsttagare]. Förstå 

dessa patienters perspektiv för 

att kunna bestämma hur 

framtida insatser skulle kunna 

var mer effektiva för denna 

population med fokus på 

övergången från sjukhus till 

hemmet och hur de samverkade 

med sjukvården samt vilka 

faktorer som låg bakom ett 

återbesök. 

Intervju utifrån 27 öppna frågor 

baserade på aktuella insatser.  

Inklusionskriterier: patienter 

med >4 besök under 6 månaders 

tid och var för närvarande 

inskrivna på sjukhuset. 

Intervjuerna transkriberades och 

kodades till analysmättnad. 

 

36 personer mötte 

inklusionskriterierna, 21 

lämpliga frågades, 4 avböjde. 17 

personer intervjuades.  

11 huvudteman skapades. Av dem var 5 

relaterade till risk för återbesök. Forskarna 

fann att patienterna kom direkt till 

akutmottagningen när de upplevde en 

förändring i deras hälsa istället för att 

kontakta sin egen läkare. Orsaken till 

direktkontakt med akuten berodde på 

svårigheter med att nå eller tillgång till 

primärvården och på tron att den egna 

läkaren inte kunde behandla en akut 

sjukdom. 

Grad II 

 



 

VII 

 

Mautner, D. 

B. 

Pang, H. 

Brenner, J. 

C. 

Shea, J. A.  

Gross, K. S. 

Frasso, R. 

Cannuscio, 

C. C. 

2013 

USA 

 

Generating 

hypothesis about 

care needs of high 

utilizers: lessons 

from patient 

interviews 

 

 

 

 

 

Studien var utformad för 

att generera en hypotes 

gällande hälsa och 

erfarenheter av sjukvården 

hos mångbesökare. Syftet 

var att karakterisera 

mångbesökarna och deras 

uppfattning av sin egen 

hälsa och av sjukvården 

samt att identifiera hinder 

och underlättande faktorer 

för hälsa och sjukvård 

utifrån dessa patienters 

perspektiv.  

 

Semistrukturerade intervjuer med 

deltagare som tidigare varit del av en 

intervention. Frågorna skapades utifrån 

en tidigare litteraturstudie och 

bearbetades med hjälp av vårdpersonal 

samt experter inom området.  

 

Deltagarna var över 18 år gamla, 

pratade engelska eller spanska och 

behöriga att ge sitt medgivande. Mer än 

hälften av de potentiella deltagarna var 

olämpliga eller kunde inte nås på grund 

av diverse orsaker. 19 personer 

intervjuades. Resultatet analyserades 

utifrån en modifierad version av 

grounded theory.  

 

Tre olika teman uppstod. Första temat framkom 

från deltagarnas barndom där beskrivning av en 

instabil barndom framträdde. Det andra temat 

handlade om en svår relation till sjukvården 

däribland negativa erfarenheter av samspel med 

personalen. Sista temat framkom när deltagarna 

beskrev sin uppfattning av sin hälsa där ”Care 

Management”-teamet och annan 

sjukvårdspersonal hade betydelse för 

mångbesökarnas hälsa och deras hälsobeslut. 

Grad II 

Moss, C. 

Nelson, M. 

Connor, M. 

Wensley, C. 

McKinlay, 

E. 

Boulton, A. 

2015 

Nya Zeeland 

Patient experience 

in the emergency 

department: 

inconsistencies in 

the ethic and duty 

of care 

 

 

Syftet var att förstå 

mångbesökarna upplever 

sjukvårdspersonalens 

bemötandet gällande både 

plikt och etik och hur detta 

mångbesökarnas vårdval. 

 

 

Studien var 3:e stadiet av 5 i en 

multimetod studie där data från stadie 2 

analyserades djupare utifrån Torontos 

vårdetik som teoretisk referensram och 

tematisk analys som metod. Under 

stadie 2 intervjuades 34 personer 17–77 

år gamla med semi-strukturerade 

intervjuer. Deltagarna rekryterades från 

3 akutmottagningar i Nya Zeeland. 

Urvalet av deltagare skedde strategiskt 

för demografisk och klinisk variation.  

 

Analysen resulterade i 46 olika scenarion. 

Mångbesökare nämnde flera kroniska tillstånd 

samt händelser som påverkade deras hälsa. 

Främst sökte de säkerhet och fristad på 

akutmottagningen och besökte akutmottagningen 

när hanterbarheten brast. Analysen identifierade 4 

moraliska beteenden:   

1) Bibehållen och självklar plikt och etik i vården. 

2) Konsekvent omsorgsplikt. 

3) Avbruten eller blandad plikt och etik i vården.  

4) Vård som bryter mot både plikt och etik i 

vården. 

 

Grad I 



 

VIII 

 

Nguyen, B-L. 

Tremblay, D. 

Mathieu, L. 

Groleau, D. 

2016 

Kanada 

 

Mixed method 

exploration of the 

medical, service-

related, and emotional 

reasons for emergency 

room visits of older 

cancer patients 

 

 

Syftet var att: 

1) Beskriva profilen bakom 

äldre cancerpatienter över 70 

år som besökte en 

akutmottagning i ett 

länssjukhus i Quebec, 

Kanada. 2) Förklara 

medicinska orsaker och 

faktorer bakom beslutet 

besöken från patienternas 

perspektiv. 

 

Mixad metod användes. För 

den kvalitativa delen 

inkluderades 11 patienter över 

70 år med pågående 

cancerbehandling och som hade 

besökt akutmottagningen under 

de senaste 12 månaderna. En 

onkologisk sjuksköterska 

identifierade potentiella 

deltagare för studien under ett 

rutinmässigt besök. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Data analyserades genom en 

iterativ analysprocess där koder 

blev till teman.  

 

Baserat på den kvalitativa datan 

identifierades två huvudsakliga orsaker 

som ledde till besök på akutmottagningen. 

1. Tillgänglighet till akutmottagningen. 

Exempelvis när patientens ordinarie 

vårdenhet är stängd.  

 

2. Sjukdom som kräver omedelbar 

medicinsk vård. 

 

Grad II 

Olofsson, P. 

Carlström, E.D. 

Bäck-Pettersson, 

S. 

2012 

Sverige 

 

During and beyond the 

triage encounter: 

Chronically ill elderly 

patient’ experiences 

throughout their 

emergency department 

attendances 

Syftet var att utforska och 

beskriva upplevelserna hos 

en grupp kroniskt sjuka äldre 

patienter under deras 

triagemöte samt efterföljande 

besök på akutmottagningen.  

 

 

Induktiv kvalitativ ansats och 

Giorgis deskriptiva 

fenomenologiska metod. 

Datainsamling via intervjuer 

med öppna frågor. 

Inklusionskriterier: 

svensktalande, över 70 år, 

diagnostiserade med 3 eller fler 

kroniska sjukdomar, besökt 

akutmottagningen tre eller fler 

gånger under de senaste 12 

månaderna samt att ha blivit 

triagerade som gul eller grön. 

Totalt inkluderades 14 personer 

till studien. 

Livsvärld användes som förhållningsätt 

för att beskriva kärnan i patienternas 

erfarenheter. Deltagare upplevde besöket 

på akutmottagningen som något 

motsägelsefullt. Vid triageringen kände de 

förtroende, en känsla att vara i centrum av 

uppmärksamheten. Under resten av 

besöket skapade sjuksköterskornas attityd 

och ouppmärksamma beteende en känsla 

av uteslutning. Denna negativa känsla 

orsakade frustration och besvikelse och 

påverkade den övergripande 

uppfattningen av besöket negativt.  

 

Grad II 

 



 

IX 

 

Parkman, T. 

Neale, J. 

Day, E. 

Drummond, 

C. 

2017 

England 

 

Qualitative 

exploration of 

why people 

repeatedly attend 

emergency 

departments for 

alcohol-related 

reasons. 

Syftet var att förstå varför 

människor upprepade gånger söker 

vård på akutmottagningen på grund 

av alkoholrelaterade orsaker för att 

identifiera hur man skulle kunna 

minska onödig användning av 

sjukhusets resurser.  

Semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer med 30 personer. 

Deltagarna valdes ut från sex 

sjukhus i London. 

Inklusionskriterier: patienter över 

16 år som besöker 

akutmottagningen 10 eller fler 

gånger under ett år eller 5 eller fler 

gånger under sex månaders tid på 

grund av. alkoholrelaterade 

åkommor.  

 

Så kallade “push” och “pull” faktorer 

orsakade upprepade besök på 

akutmottagningen. “Push” faktorer 

inkluderade individuella problem samt 

misslyckanden inom den sociala vården. 

“Pull” faktorer inkluderade positiva 

personliga erfarenheter samt tilltron till 

akutmottagningen. Primärvården behöver bli 

bättre på att engagera och stödja människor 

med komplexa alkoholproblem, samtidigt 

som akutsjukvårdspersonalen kan bli bättre 

på att hänvisa patienter till primärvården.  

 

Grad II 

Poremski, D. 

Wise Harris, 

D. 

Kahan, D. 

Pauly, D. 

Leszcz, M. 

O’Campo, P. 

Wasylenki, D. 

Stergiopoulos, 

V. 

2016 

Kanada 

 

Improving 

continuity of care 

for frequent users 

of emergency 

departments: 

service user and 

provider 

perspectives. 

Syftet var att undersöka erfarenheter 

av kontinuiteten i vården hos 

mångbesökare med psykisk ohälsa 

eller missbruksproblematik vilka 

deltog i en intervention. Syftet var 

även att identifiera faktorer som 

underlättar eller är barriärer för 

kontinuitet i vården både från 

vårdgivarens och patientens 

perspektiv. 

 

 

 

Semistrukturerade intervjuer med 

20 mångbesökare med psykisk 

ohälsa eller missbruksproblematik 

samt 13 intervjuer med vårdgivare. 

Studiepopulationen var del i en 

större RCT-studie. 

Inklusionskriterier: 18 år eller äldre, 

minst 5 besök på akutmottagningen 

under de senaste 12 månaderna 

samt att ha besökt 

akutmottagningen på grund av 

psykisk ohälsa eller 

beroendeproblematik åtminstone en 

gång. Data från intervjuerna 

analyserades med tematisk analys. 

 

Inom det fragmenterade vårdsystemet ökar 

den upplevda kontinuiteten av vården av 

starkt samarbete mellan patienter och 

vårdgivare, snabb tillgång till samordnade 

tjänster samt sömlösa övergångar mellan 

olika vårdinrättningar. Svårigheter att få 

mångbesökare med psykiska hälsoproblem 

samt missbruksproblem att engagera sig i 

den egna vården upplevdes som hinder för 

kontinuiteten. Kort tid för interventionen 

samt brist på en ansvarig vårdgivare som kan 

hantera både hälsobehov och sociala behov 

hos patienten bidrog också till problem med 

kontinuiteten. 

Grad I 

 



 

X 

 

Rising, K. 

Padrez, K. 

O´Brien, M. 

Hollander, J. 

Carr, B. 

Shea, J. 

2015 

USA 

 

Return visits 

to the 

emergency 

department: 

the patient 

perspective. 

Syftet var att beskriva patienters 

erfarenheter när de skrivits hem från 

akutmottagningen. Studien 

fokuserade på att identifiera 

medicinska och sociala utmaningar 

som patienter uppfattar att ha 

bidragit till deras oplanerade 

återbesök till akutmottagningen 

 

 

Kvalitativ ansats. Semistrukturerade 

intervjuer med patienter som 

oplanerat återkom till 

akutmottagningen inom 9 dagar 

efter sitt indexbesök. Patienterna 

identifierades automatiskt från det 

elektroniska journalföringssystemet 

om de återkom oplanerat till 

akutmottagningen under 

studieperioden. Totalt 60 patienter 

intervjuades. 

 

De flesta patienter kände sig nöjda med 

utskrivningsprocessen under indexbesöket 

men många hade klagomål angående den 

vården inklusive utredning och behandling. 

Den främsta orsaken till återbesöket var 

rädsla eller osäkerhet kring den egna hälsan.  

Grad II 

Robinson, K. 

Lucas, E. 

van den Dolder, 

P. 

Halcomb, E. 

2017 

Australia 

 

Living with 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease: the 

stories of 

frequent 

attenders to 

the emergency 

department 

Syftet var att utforska KOL 

patienters erfarenheter av att leva 

med sjukdomen från 

mångbesökarnas perspektiv samt 

deras vårdare. 

 

 

 

Studien var den andra delen i en 

större studie av mixad metod. Det 

identifierades 70 individer som hade 

besökt akutmottagningen minst 3 

gånger på grund av sin KOL under 

studieperioden. Semistrukturerade 

intervjuer utfördes på 19 stycken 

deltagare, dock exkluderades 1 

intervju på grund av dålig kvalitet 

på inspelningen.  

Data analyserades utifrån tematisk 

analys enligt Braun och Clarke.  

 

Fem teman uppkom:  

1. Känsla av sorg, förlust och skyldighet, 

men hopp för framtiden.  

2. Påverkan på anhöriga.  

3. Ändpunkten för self management.  

4. Erfarenheter från sjukvården.  

5. Erfarenheter från primärvården. 

 

Grad I 

  



 

XI 

 

Spence, J.M. 

Bergmans, Y 

Strike,C. 

Links, P.S. 

Ball, J.S. 

Rhodes, A.E. 

Watson, W.J. 

Eynan, R. 

Rufo, C. 

2008 

Kanada 

Experiences of 

substance-

using suicidal 

males who 

present 

frequently to 

the emergency 

department 

Syftet var att undersöka erfarenheter och 

anamnes av missbruksproblematik hos 

män som vid upprepade tillfällen besökt 

akutmottagningen på grund av 

självmordsbenägenhet. Syftet var även 

att förstå vårdpersonalens erfarenheter 

från dessa besök. Det eftersträvades att 

identifiera gemensamma teman som kan 

leda till interventioner på 

akutmottagningen.  

Semistrukturerade intervjuer med 

25 män. (Även 27 vårdgivare 

intervjuades). Inklusionskriterier: 

Engelsktalande män mellan 18 

och 45 år med självmordstankar 

eller anamnes på 

självmordsförsök och 

missbruksproblematik. Kvalitativ 

analys av data under iterativ 

process där koder skapade teman.  

 

Akutmottagningen sågs som en sista utväg 

trots behov av hjälp. Både patienter och 

personal var frustrerade över 

kommunikationssvårigheterna, speciellt 

under en akut kris. Akutmottagningen 

spelar en viktig roll i vårdandet av män 

med återkommande suicidalbeteende samt 

missbruksproblematik. Vissa problem och 

diagnoser som dessa patienter möter är 

utanför akutmottagningens område. Dock 

kan vårdpersonalen identifiera 

gemensamma mål för krishantering.  

 

Grad II 

Vat, M. 

Common, C. 

Laizner, M. 

Borduas, C. 

Maheu, C. 

2015 

Kanada 

 

Reasons for 

returning to 

the emergency 

department 

following 

discharge from 

an internal 

medicine unit: 

perspectives of 

patients and 

liaison 

clinician. 

Syftet var att förstå varför patienter 

återkommer till akutmottagningen efter 

att de blivit utskrivna från en 

internmedicinsk enhet. Man jämförde 

patienternas angivna orsaker med 

resultatet från ett 

riskbedömningsverktyg som fylldes i av 

en ansvarig sjuksköterska. 

En kvalitativ beskrivande 

forskningsdesign med 

semistrukturerade intervjuer. 13 

personer tillfrågades varav 8 

accepterade att delta i studien när 

de återkom till akuten 14 dagar 

efter att de blivit utskrivna. 

Inklusionskriterier: över 18 år 

gamla, utskrivna till hemmet 

eller till seniorboende samt att 

patienten blivit utskriven under 

de senaste 14 dagarna 

 

De flesta patienter motiverade sitt 

återbesök till akutmottagningen med att de 

känner att de blivit utskrivna för tidigt, 

patienter kände sig svaga vid 

utskrivningstillfället, de har begränsad 

hjälp hemma och att de har fått 

otillräckliga instruktioner vid 

utskrivningen. Patienternas orsaker bakom 

återbesöket till akutmottagningen skiljde 

sig från de uppskattade orsakerna enligt 

riskbedömningsverktygen som användes 

att jämföra med. 

Grad II  

 

  



 

XII 

 

 

Wise-Harris, D. 

Pauly, D. 

Kahan, D. 

de Bibiana, J. 

Hwang, S. 

Stergiopoulos, V. 

2017 

Kanada 

 

“Hospital 

was the only 

option”. 

Experiences 

of frequent 

emergency 

department 

users in 

mental 

health 

 

 

 

 

 

 

På grund av bristfälliga studier på 

mångbesökare med psykisk ohälsa 

och/eller med missbruksproblematik var 

syftet var att undersöka denna 

subpopulations uppfattade behov av och 

erfarenheter av vården på 

akutmottagningen i en stor stad.  

Mixad metod. 166 personer 

deltog i den kvantitativa delen 

och av denna population 

rekryterades 20 personer vilka 

intervjuades med 

semistrukturerade intervjuer. 

Inklusionskriterier: vuxna, 5 

eller fler besök på en 

akutmottagning under det 

senaste året med minst ett 

besök gällande psykisk ohälsa 

eller beroendeproblematik. Den 

kvalitativa data analyserades 

med tematisk analys. Kodning 

och skapandet av teman 

bearbetades med en metod 

härledd från grounded theory.  

 

Tre teman med underkategorier framkom ur 

kvalitativa data.  

1) En mångfald av utmaningar 

2) Kan akutbesöken undvikas? En bunt av 

synpunkter 2a: En oundviklig och adekvat 

vårdnivå ur mångbesökarnas perspektiv 2b: 

Det som stärker akutmottagningen: 

Samhälleliga uppfattningar och stöd ifrån den 

offentliga sektorn 2c: Motstridande budskap 

på akutmottagningen. 

3) Negativa erfarenheter av vården på 

akutmottagningen. 3a: Stigma och 

diskriminering 3b: Rutinmässig och 

osympatisk vård. 

 

 

 

Grad II 



 

XIII 

 

Bilaga D Etisk egengranskning 
    Ja Kanske Nej 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

    x 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

deltagarna (även sådant som inte avviker från rutinerna 

men som är ett led i studien)? 

    x 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller 

som innebär en uppenbar risk att påverka? 

    x 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

    x 

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 

såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk 

funktions-nedsättning, personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som 

är direkt beroende av försöksledaren)? 

    x 

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens 

eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 

genomförande. 

    x 

7 Kommer personregister upprättas (där data kan 

kopplas till fysisk person) och anmälas till 

registeransvarig person (PUL- ansvarig).  

    x 

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta 

samt anpassat till nivån på studien. 

x     



 

XIV 

 

9 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning 

(inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal 

besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer 

som kan påverka beslut om medverkan klart framgår. 

(För studier med minderåriga krävs vårdnadshavares 

godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

x     

10 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 

tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare 

när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta 

försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 

betyg etc. 

x     

12 Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och 

handledare) 

x     

 
 

  



 

XV 

 

Bilaga E Utmärkande drag för inkluderade artiklar 

Författare Mångbesök 

eller 

oplanerat 

återbesök? 

Perspektiv Definition av 

mångbesökare eller 

oplanerat 

återbesök 

Acosta & 

Lima, 2015 

Mångbesök Mångbesökare generellt 4 eller fler besök 

inom ett år 

Capp et al., 

2016 

Mångbesök Mångbesökare generellt 

med Medicaid försäkring 

4 eller fler besök 

inom ett år 

Han et al., 

2017 

Återbesök Äldre över 65 år Återbesök inom 72h 

från indexbesöket 

Long et al., 

2013 

Mångbesök Låginkomsttagare 4 eller fler besök 

inom 6 månader 

Mautner et 

al., 2013 

Mångbesök Mångbesökare med 

sociala problem 

Ej beskrivet 

Moss et al, 

2015 

Mångbesök Kroniskt sjuka 6 eller fler besök 

inom ett år 

Nguyen et 

al., 2016 

Återbesök Cancerpatienter Minst ett besök inom 

ett år 



 

XVI 

 

Olofsson et 

al., 2012 

Mångbesök Kroniskt sjuka äldre över 

70 år 

3 eller fler besök 

inom ett år 

Parkman 

et al., 2017 

Mångbesök Mångbesökare med 

missbruksproblematik 

10 eller fler besök 

inom ett år 

alternativt 5 eller fler 

besök inom 3 

månader 

Poremski 

et al., 2016 

Mångbesök Mångbesökare med 

psykiska problem 

och/eller 

missbruksproblematik 

5 eller fler besök 

inom ett år 

Rising et 

al., 2015 

Återbesök Återbesökare 

generellt 

Återbesök inom 9 

dagar från 

indexbesöket 

Robinson 

et al., 2017 

Mångbesök KOL patienter 3 eller fler besök 

inom ett år 

Spence et 

al. 2008 

Mångbesök Mångbesökare med 

självmordsbeteende och 

missbruksproblematik 

Ej beskrivet 

Vat et al., 

2015 

Återbesök Medicinpatienter Återbesök inom 14 

dagar 

Wise-

Harris, 

2017 

Mångbesök Mångbesökare med 

psykiska problem 

och/eller 

missbruksproblematik 

5 eller fler besök 

inom ett år 

 


