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SAMMANFATTNING 

 

 

Mångbesökaren på akutmottagningen är en utsatt grupp som utgör en signifikant del av de 

totala besöken på en akutmottagning.  Mångbesökaren uppvisar ofta en spretig symptombild 

som i studier har visats domineras av kroniska sjukdomar, psykisk ohälsa, missbruk och 

sociala problem.  Mångbesökarna själva har i studier uppgett att de upplever sina besvär som 

reella hot mot liv och autonomi.  Studier visar att beteendet med frekventa akutbesök går att 

bryta. Väldigt lite forskning kring vårdpersonalens upplevelser av att möta denna patientgrupp 

stod att finna. Syftet med studien var att studera sjuksköterskors upplevelser av att möta 

mångbesökare på akutmottagningen. En kvalitativ intervjustudie genomfördes på 

akutmottagningar i regionerna Stockholm, Uppland samt Södermanland. Sjuksköterskor som 

uppfyllde inklusionskriterierna rekryterades och totalt sju stycken sjuksköterskor deltog i 

studien. Det insamlade materialet transkriberades och analyserades med konventionell 

innehållsanalys. I resultatet framkom fyra stycken kategorier. Mångbesökaren som innefattade 

sjuksköterskornas upplevelser av vad en mångbesökare är, det framkom att i enlighet med 

tidigare forskning så var det flertalet besök under en kort tidsperiod för sökorsaker som 

kroniska sjukdomar, missbruksproblematik, sociala problem samt psykiatriska problem. Ett 

viktigt fynd var att det skilde sig dock demografiskt vilken den primära sökorsaken för 

mångbesökaren var. Mångbesökaren och organisationen var en kategori som framkom där 

sjuksköterskorna upplevde att organisationen inte var anpassad för mångbesökarnas behov. 

Omvårdnadsbehovet sågs som det primära behovet hos patientgruppen och detta kunde ej 

tillgodoses eller prioriterades inte inom organisationen. Upplevelsen att rätt instans för 

mångbesökarna ej var akutmottagningen, men svårigheter att hänvisa patienterna till rätt 

instans förelåg. Relationen sjuksköterskan och mångbesökaren tog upp mötet och hur det 

upplevdes av sjuksköterskorna, även positiva och negativa känslor kring mötet med 

mångbesökaren togs upp av sjuksköterskorna. Förtroende var en känsla som fick en egen 

kategori och lyftes av samtliga sjuksköterskor. Mestadels handlade det om ett skadat eller 

tappat förtroende. Sista kategorin blev sjuksköterskan och omvårdnaden där sjuksköterskan 

och omvårdnadens roll diskuterades. Det primära som framkom här var i diskussioner kring 

professionellt förhållningssätt. Att se människan bakom patienten, att hjälpa samt 

sjuksköterskans kompetens. Slutsatsen i studien blir att en tydligare roll för sjuksköterskan 

och omvårdnaden behövs på akutmottagningen för att kunna svara upp mot det behov som 

mångbesökarna har. Alternativt behövs resurser tillsättas för att lotsa mångbesökare till rätt 

instans och ge dem den omvårdnad, medicinsk hjälp och social hjälp som denna utsatta 

kategori patienter behöver. Detta i enlighet med sjuksköterskans kärnkompetens 

personcentrerad vård.  
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ABSTRACT 
 

The frequent flyer in an emergency department is part of a vulnerable group of patients that 

make up a significant part of the total visits a year to an emergency department. The frequent 

flyer often presents with a diffuse collection of symptoms that studies have shown tend to be 

dominated by chronic illness, psychiatric illness, substance abuse and socioeconomic 

problems. The frequent flyers themselves claim in studies done that they perceive their 

problems as real threats to life and autonomy. Studies have shown that the pattern of frequent 

flying is one that can be broken. Very little research was found detailing the experiences of 

healthcare professionals in caring for this group of patients. The aim of the study was to study 

the experiences of nurses in meeting frequent flyers in the emergency department. A 

qualitative interview study was conducted in the emergency departments in three regions, 

Stockholm, Uppland and Södermanland. Nurses who met the inclusion criteria of the study 

were included and a total of seven nurses were interviewed for the study. The collected data 

was transcribed and analyzed using a conventional content analysis. In the result four 

categories emerged. The frequent flyer which contained nurses perceptions of what a frequent 

flyer is, the findings were in line with existing research in that it included frequent visits in a 

short timespan relating to chronic illness, problems related to substance abuse, psychiatric 

problems and socioeconomic problems. An important find was that there was a demographic 

difference in what the primary problem the frequent flyer presented between the different 

emergency departments. The frequent flyer and the organization were a category which 

detailed how nurses experienced that the organization wasn’t suited to meet the needs of the 

frequent flyers. The primary identified need was the need for caring, a need that couldn’t be 

met and wasn’t prioritized in the organization. Nurses experienced that the emergency 

department wasn’t the correct instance for these patients but a difficulty in guiding the 

patients to the correct instance was experienced. The relationship nurse and frequent flyer 

detailed the meeting and how it was experienced by nurses, the positive and negative feelings 

involved in the meeting were discussed. Trust was a feeling that received its own category 

and was discussed by all the interviewed nurses. Mostly it detailed a damaged or lost sense of 

trust. The last category that emerged was the nurse and the nursing care where the role of the 

nurse and nursing care were discussed. The discussions included being professional, to see the 

human being behind the patient, to help and the skills of the nurse. The conclusion of the 

study was that a clearer role for the nurse and nursing care is needed in the emergency 

department to meet the demands of the frequent flyer. Alternatively, resources need to be 

invested to be able to guide the frequent flyer to the correct instance to give them the nursing, 

medical help and socioeconomic support this vulnerable group needs. This needs to be done 

in line with the core competence for nurses that is person centered care.      

Keywords: Frequent flyers, Emergency department, Nursing care, Person centered care.   
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INLEDNING 

I sitt dagliga arbete på en akutmottagning möter sjuksköterskan ett stort antal patienter, i 

denna grupp ingår vad som benämns som mångbesökare. En patientgrupp som kan 

upplevas som problematisk av vårdpersonal och som ofta har en spretande och ibland 

diffus problembild. Patientgruppen kännetecknas även av en hög besöksfrekvens till 

akutmottagningar och andra instanser inom primärvården.   

BAKGRUND 

Begreppsdefinition 

Vad som kvalificerar en patient att tillhöra gruppen mångbesökare varierar i litteraturen, 

vissa studier har beskrivit det som fyra besök under en tolvmånadersperiod (Hansagi, 

Olsson, Sjöberg, Tomson & Göransson, 2001; Byrne, et al., 2003) upp till mellan tio och 

tolv besök per tolvmånadersperiod (Fernández Alonso, et al., 2018; Blank et al., 2005; 

Helliwell, Hider & Ardagh 2001; Dent, Hunter & Webster, 2010). I Slutet av 1990-talet 

utgjorde denna patientgrupp sex procent av det totala patientantalet inom 

akutverksamheten i Region Stockholm (tidigare Stockholms Läns landsting, SLL) 

(Hansagi, Olsson & Sjöberg, 1998). Hansagi, et al.  (2001) kartlade i en studie att även om 

patienterna stod för 4 procent av totala populationen inom region Stockholm som sökt 

akutmottagningen så utgjorde dem 18 procent av det totala antalet besök. Det framkommer 

även att sökmönstret sträcker sig även över flera olika akutmottagningar inom länet. En 

systematisk litteraturöversikt av LaCalle och Rabin (2010) visar att tendensen för 

mångbesökare att utgöra en stor del av det totala besöksantalet på en akutmottagning ökat 

och att det nu utgör c.a 20–28 procent av det totala besöksantalet. Vidare så visas att 

fenomenet presenterar sig på liknande sätt i olika delar av världen.  

Besvären som patienter med hög besöksfrekvens söker akutmottagningen för varierar, men 

studier har gjorts som delar in orsakerna i fyra olika kategorier. Kroniska sjukdomar, 

sociala faktorer, missbruk och psykiska sjukdomar (Ablard, Coates, Cooper, Parry & 

Mason, 2017; Dent, et al., 2010). Mångbesökare har även flertalet vårdkontakter inom 

olika öppenvårdsinstanser, exempelvis psykiatri, vårdcentral och sociala myndigheter 

(Hansagi et. al., 2001). 

Patientgruppen med hög besöksfrekvens benämns olika i studierna ovan, många av 

benämningarna kan vara värdeladdade som exempelvis ”stammis”,”repeater”, ”frequent 

flyer”, ”Mångbesökare”. Studien avser använda begreppet mångbesökare främst då denna 

term är den som använts i tidigare studier gjorda på svenska.   

Sökmönster 

Som nämnts ovan söker denna patientgrupp frekvent på flertalet akutmottagningar men 

också andra vårdinstanser och sociala instanser. Olsson och Hansagi (2001) genomförde en 

kvalitativ intervjustudie med patienter med hög besöksfrekvens, kärnan i deras resultat 

visar på att patienterna ofta knyter sina besvär, symptom och sin smärta till hot mot eget liv 

och autonomi. Det framgår även att patienterna i studien har sociala svårigheter inom 

familjen eller arbetslivet till följd av sina besvär. Bemötandet på akutmottagningen var 

viktigt för dessa patienter, de uttryckte frekvent en rädsla att inte bli sedda eller tagna på 

allvar, en känsla av hjälplöshet fanns också hos en del av patienterna. Vissa respondenter i 

studien av Olsson och Hansagi (2001) uttryckte en rädsla för att få en etikett som 
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”regular”, vilket grovt kan översättas till ”stammis”. Ett gemensamt drag hos 

patientgruppen som studerades var avsaknaden av en klar diagnos. Hansagi, et al. (2001) 

genomförde även en kvantitativ studie där man fann att 12726 besök av totalt 70700 på en 

akutmottagning i Stockholm utgjordes av patienter med en besöksfrekvens av mer än fyra 

besök per år. Nyttjandet av ambulansverksamhet och inläggningar på sjukhuset sågs också 

öka då antalet akutbesök ökade. Bland de 100 patienter med högst besöksfrekvens sattes 

majoriteten av diagnoserna som ICD 9 kod 460–519 vilka är andningsbesvär samt 780–

799 som innebär, ofullständigt definierade tillstånd och sjukdomar, vilka med ungefär lika 

stor sannolikhet pekar mot två eller flera sjukdomar eller två eller flera organsystem och 

där ännu tillräckligt underlag saknas för en slutlig diagnos. (Socialstyrelsen, 1987). 

Hansagi, Olsson, Sjöberg, Tomson och Göransson (2001) visade även på en ökad 

mortalitet hos denna patientgrupp. LaCalle och Rabin (2010) finner dock att gruppen av 

mångbesökare är heterogen men kan missvisande uppfattas som homogen. Det är inte helt 

kartlagt exakt vilka faktorer som leder till den ökade konsumtionen av akutsjukvård och 

vilka bakomliggande sjukdomar och diagnoser som finns inom gruppen, vilket följer 

mönstret som påvisats av Hansagi, Olsson, Sjöberg, Tomson och Göransson (2001). En 

nyligen genomförd studie visar att ålder, antalet läkemedel och kognitiv funktion spelar in. 

Äldre människor med nedsatt kognitiv funktion och mer än tre läkemedel tenderade att 

söka primärvården i högre utsträckning medan bland mångbesökarna på akutmottagningen 

var majoriteten patienter under 65 års ålder och utan signifikanta komorbiditeter 

(Fernández Alonso, et al., 2018). 

LaCalle och Rabin (2010) observerar ett fenomen hos mångbesökare där 

patientpopulationen byts ut ofta, om man under ett års tid nådde kriteriet för att kunna falla 

under kategorin mångbesökare var det endast 28 procents risk att beteendet skulle upprepa 

sig följande år. Om patienten dock uppfyllde kriterierna två år i rad var risken 58 procent 

att beteendet skulle fortsätta i framtiden. Detta ledde till att man fick en grupp med 

”kroniska mångbesökare” samt en grupp av mångbesökare där patienterna byttes ut och 

detta bidrog till att heterogenisera gruppen av mångbesökare ytterligare.  

Den spretighet som och oklarhet som beskrivits ovan upplevs även av sjuksköterskor i 

klinisk vård, i en studie av Malone (1996) beskrevs att sjuksköterskorna delar denna 

upplevelse av ett spretigt sökmönster. Vården av denna patientgrupp skapade känslor av 

frustration och en hjälplöshet hos sjuksköterskorna som intervjuades.   

Akutmottagningens uppdrag i Sverige 

Akutmottagningarna i Sverige har som uppdrag att ta hand om invånare som har mycket 

allvarliga sjukdomar eller livshotande skador, arbetet utförs så att de svårast sjukast får 

hjälp först. Detta kan medföra att de som är mindre allvarligt skadade eller sjuka kan få 

vänta eller bli hänvisade vidare till annan vårdform (Region Stockholm, 2018). Under 2018 

införde även region Stockholm ett hänvisningsstöd som klargör vilka patienter som skall 

styras till vilken vårdform. Ospecifika eller långvariga besvär skall handläggas via 

egenvård eller hänvisas till primärvården (Region Stockholm, 2018). Således styrs de 

sökorsaker som mångbesökare tenderar att söka för bort från akutmottagningarna i större 

utsträckning.  

Sjuksköterskan kärnkompetenser 

Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad både inom det vetenskapliga 

perspektivet samt i det patientnära arbetet grundat på en humanistisk människosyn. Inom 
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omvårdnaden skall sjuksköterskan genom sin kompetens möjliggöra för människor att 

förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa trots hälsoproblem, funktionsnedsättning eller 

sjukdom utifrån sina kliniska beslut. Sjuksköterskan skall till största mån se till att 

människor får jämlik vård och hälsa. Sjuksköterskan måste hela tiden hålla sig till ett bra 

etiskt förhållningssätt och eftersträva att all omvårdnad ger förutsättningar för respekt och 

hänsyn beroende på olika värderingar, vanor och tro hos människor. Samt människors rätt 

till självbestämmande, integritet och värdighet.  

Sjuksköterskans kärnkompetenser är  

Omvårdnadsprocessen: Som innebär att sjuksköterskan skall kunna leda 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan skall kunna tillsammans med andra yrkeskategorier 

och tillsammans med patienten och dess närstående ansvara för bedömning, diagnostik, 

planering, genomförandet och utvärdering av omvårdnaden. En förutsättning för god 

omvårdnad är att sjuksköterskan kan utföra omvårdnadsåtgärder på ett professionellt sätt 

samtidigt som sjuksköterskan kan få en förtroendefull relation med patienter och 

närstående.  

Personcentrerad vård: Omvårdnaden som ges skall utföras tillsammans med patient och 

närstående så att värdighet och integritet bibehålls.  Sjuksköterskan skall ha förståelse för 

att patient och närstående är egna individer som har individuella behov, resurser, 

värderingar och förväntningar.  

Samverkan i team: Sjuksköterskan skall ha bra samarbetsförmåga mellan yrkesgrupper och 

förstå att alla kompletterar varandra i omvårdnaden. Alla kan lära av varandra. Genom ett 

gemensamt lärande och beslutsfattande uppnås en god häls och sjukvård.  

Evidensbaserad vård: Sjuksköterskan skall kunna arbeta efter de metoder som är 

vetenskapligt förankrade och har den bästa tillgängliga evidensen.  

Förbättringskunskap och kvalitetsutveckling: För att kunna utveckla omvårdnaden så att 

den bäst främjar patientens behov måste sjuksköterskan ha en god kunskap om 

vårdorganisationer samt att sjuksköterskan måste förstå vikten av mätningar ock 

kvalitetsförbättring. 

Säker vård:  Sjuksköterskan skall kunna arbeta säkert för att förebygga att patienter skall 

drabbas av vårdskada. Detta innebär att sjuksköterskan måste kunna identifiera risker samt 

att använda sig av avvikelsehantering vid negativa händelser (Leksell & Lepp, 2013). 

Teoretisk referensram 

Personcentrerad vård definieras som en vårdform och ett förhållningsätt där fokuset skiftar 

från att se patienten som en passiv mottagare av vård till en mer delaktig individ. Hela 

människan och dennes förutsättningar, framtid och tidigare erfarenheter utnyttjas i vården.  

Mänskliga resurser och möjligheter identifieras och ett partnerskap mellan vårdare och 

patient eftersträvas. Personcentrerad vård menar svensk sjuksköterskeförening utgör en 

kärnkompetens för sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska 

läkaresällskapet & Dietisternas riksförbund, 2019) 

Svensk sjuksköterskeförening definierar personcentrerad vård i större utsträckning utifrån 

hela människan och dess behov.   
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Personcentrerad vård kan beskrivas som en vård som strävar efter att synliggöra hela 

personen och prioriterar tillgodoseende av andliga, existentiella. Sociala och psykiska 

behov i lika hög utsträckning som fysiska behov. Personcentrerad vård innebär att 

respektera och bekräfta personens upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom, samt att 

arbeta utifrån denna tolkning för att främja hälsa med utgångspunkt i vad hälsa betyder 

för just denna enskilda person. En personcentrerad vård innebär också att personens 

unika perspektiv ges likvärdig giltighet som det professionella perspektivet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016, s.1). 

McCormack och McCance (2017) menar att personcentrerad vård är en förutsättning och 

en rättighet för patienterna. Likt ovan beskrivet ska den ta personens upplevelser och 

erfarenheter i beaktande när vårdbehovet bedöms och i mötet med patienten, inte enbart 

lägga fokus på somatiska sjukdomar eller enbart se till diagnoser. Varandet lyfts fram som 

centralt begrepp, fyra stadier av varande behövs enligt McCormack och McCance (2017) 

tas hänsyn till. Varandet i relationer, varandet i den sociala kontexten, varandet på plats 

och varandet med sig själv. Kort sammanfattat behöver sjuksköterskan i vårdmötet kunna 

vårda patienten utifrån att skapa en relation mellan patienten och vården. Sjuksköterskan 

skall skapa en förutsättning för vård kopplat till patientens sociala kontext, förutsättningar 

för att patienten skall känna sig på rätt plats. Sjuksköterskan måste även ta hänsyn till 

patientens självbild och upplevelse av sitt eget mående. Detta beskrivs som de fyra centrala 

begrepp kring personen som personcentrerad vård utgår från.    

Ohälsa och sjukdom inom vårdvetenskapen beskrivs som ett hot mot självbilden och 

självet. (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Detta är något som studier har visat att 

mångbesökare upplever sina besvär som (Olsson & Hansagi, 2001). Processen inom 

personcentrerad vård kan definieras som en plan i tre steg, det börjar med patientens 

berättelse, därefter följer en överenskommelse mellan personal och patient.  Avslutningsvis 

följer säkerställandet och uppföljningen av denna plan (Ekman et. al., 2011). 

Det har framkommit att personcentrerad vård kan ha en god inverkan på patienter med 

medicinskt oförklarade symptom inom primärvården, patientgrupper liknande de vi avser 

studera har bedömts ha en god effekt av den helhetsbild som personcentrerad vård kan 

erbjuda (Lidén & Svensson, 2014). 

Problemformulering 

Mångbesökare utgör en signifikant del av besöken på Stockholms akutsjukhus. Patienterna 

i denna grupp har oftast en spretig problembild utan klara diagnoser. Problembilden 

innefattar oftast kroniska besvär, sociala besvär, missbruk och psykiatriska besvär. Dock 

lyfts det fram att det ej är helt klarlagt vilka faktorer som leder till den ökade konsumtionen 

av vård. Oftast har patienterna redan flertalet kontakter med öppenvårdsinstanser och 

sociala insatser. Patientgruppen utgör även en signifikant del av det totala besöksantalet på 

akutmottagningarna i Sverige och internationellt. Även ökad mortalitet hos patientgruppen 

som studerades har påvisats.  

Gruppen patienter är inte konstant, det har visats att mönstret går att bryta. Patienternas 

upplevelse av vården har studerats och en känsla av att bemötandet vid kontakten med 

vården är viktig för dem. Känslan av att bli tagna på allvar och den upplevelse att deras 

symptom utgjorde ett hot mot liv och autonomi lyfts fram som viktigt för mångbesökarna. 

Nyligen genomförda förändringar inom Region Stockholm innebär att mångbesökarna 

sorteras bort från akutmottagningarna och hänvisas till andra instanser, där de redan har 
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etablerade kontakter. Behovet att känna sig sedd och tagen på allvar blir således ej 

tillgodosett till fullo. Vi har endast hittat sparsamt med forskning om sjuksköterskans 

upplevelse av att möta och vårda mångbesökare, i denna beskrivs känslor av frustration 

och hjälplöshet. Mångbesökarna upplevs ofta som spretiga och icke-akuta. 

Mångbesökare är en utsatt grupp i akutsjukvården, de har en hög konsumtion av vård och 

flertalet parallella vårdkontakter. Det har observerats att detta mönster går att bryta, det 

finns gott om forskning som kvantifierar gruppen och hur gruppen upplever vården.  

Forskning kring sjuksköterskors upplevelser av att möta och vårda dessa patienter i en 

akutkontext behövs dock för att tillsammans med befintlig forskning kring mångbesökare 

skapa en bättre helhetsbild av vården av mångbesökare på akutmottagningarna.   

SYFTE 

Syftet med studien var att studera sjuksköterskors syn på och upplevelser av att möta 

mångbesökare på akutmottagningen. 

METOD 

Ansats 

En induktiv kvalitativ ansats användes i studien, den kvalitativa ansatsen lämpar sig för att 

studera upplevelser och erfarenheter hos en studiepopulation (Polit & Beck, 2017), kopplat 

till studiens syfte att studera sjuksköterskans upplevelser av att möta mångbesökare 

lämpade denna ansats sig bäst.    

Design 

Den studiedesign som valdes var en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade 

intervjuer. 

Urval 

Populationen som studerades var legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor 

verksamma på akutmottagningar i Region Stockholm samt Region Södermanland.   

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var minst tre års erfarenhet av kliniskt arbete 

på akutmottagning, detta då det ansågs att vara en rimlig arbetslivserfarenhet för att ha 

förvärvat tillräcklig erfarenhet för att kunna ge en rättvis bild av vården av mångbesökare 

på en akutmottagning. Akutmottagningar där författarna själva varit verksamma var ett 

exklusionskriterium för deltagande i studien. Detta motiverades med att författarna har 

egna erfarenheter och upplevelser av att vårda mångbesökarna som besöker de exkluderade 

akutmottagningarna, risken för bias uppstod och anonymiteten hos patienterna skulle 

kunna riskeras.  

Rekryteringen skedde genom att verksamhetschefer på sju akutmottagningar kontaktades 

med information om studien (Se Bilaga A), efter godkännande från dessa spreds 

information om studien i medarbetargrupperna på de olika akutmottagningarna via 

verksamhetsansvariga (Se bilaga B). I vissa fall bistod verksamhetsansvariga genom att 

bidra med deltagare till studien utifrån de inklusionskriterier som studien hade. Urvalet 

skedde därefter genom en så kallad purposive sampling, denna metod innebar att de 

respondenter som bäst bedömdes kunde svara på syftet till studien valdes ut (Polit & Beck, 

2017). Här valdes att ta in en blandning av erfarenhet samt en blandning av 
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specialistsjuksköterskor i akutsjukvård och grundutbildade sjuksköterskor för att få en 

nyansering av materialet.  

Datainsamling 

Insamlingen av rådata till studien skedde genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer, 

semistrukturerade intervjuer säkerställde att ett visst ämne avhandlades men att öppna 

frågor och möjlighet att ställa följdfrågor gav en djupare bild av upplevelser och 

erfarenheter (Polit & Beck, 2017). Den analysmetod som kom att användas förordade även 

denna öppna frågor och följdfrågor som en grund för att kunna genomföra denna typ av 

analys (Hsieh & Shannon, 2005) 

Utgångspunkten för intervjuerna var en studie av Bevan (2014), som detaljerar en mall för 

skapandet av intervjuguider, denna låg till grund för en intervjuguide som konstruerades, 

(se bilaga C). Strukturen innefattade att initialt att klargöra kontexten kring upplevelsen av 

att möta och vårda mångbesökare, ett försök till att nå en förståelse för vad som av 

sjuksköterskor upplevs som mångbesökare samt vilka tankar och känslor som uppstår i 

mötet med denna patientgrupp. Därefter ombads respondenterna berätta om egna 

upplevelser av att vårda och möta mångbesökare i sitt dagliga arbete. I denna del 

fokuserades mer på verkliga situationer och händelser samt följdfrågor kring tankar och 

känslor i dessa situationer. Sista delen av intervjun ägnades åt att få fördjupad kunskap om 

det som berättats om via följdfrågor och möjligheter till förtydliganden från 

respondenternas sida.  En pilotintervju genomfördes för att testa intervjuguiden, efter att 

denna genomförts gjordes mindre ändringar i formuleringen av intervjuguiden för att 

underlätta arbetet under intervjuerna.   

Intervjuerna genomfördes av författarna tillsammans, den ena av författarna var drivande i 

intervjun och deltog i samtalet med respondenten. Den passiva deltagaren förde 

anteckningar och fick möjlighet att delta med följdfrågor under intervjuns avslutande del.  

Intervjuerna omfattade cirka 30–40 minuter och genomfördes i enskilda utrymmen i 

anslutning till respondenternas arbetsplatser. Intervjuerna spelades in med två separata 

mikrofoner för att säkerställa att ingenting missades, den data som samlades in sparades på 

ett separat minne och förstördes efter studiens genomförande.   

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades det inspelade materialet ordagrant. 

Författarna delade upp ansvaret att transkribera intervjuerna mellan sig och därefter 

skickades de över till varandra för granskning och korrekturläsning. Det transkriberade 

materialet låg sedan till grund för den konventionella innehållsanalys som användes.   

Dataanalys 

Med utgångspunkt i det transkriberade materialet genomfördes en konventionell 

innehållsanalys som beskrivits av Hsieh och Shannon (2005). Materialet som analyserades 

lästes igenom flertalet gånger för att få en helhetsbild. Steg två i analysprocessen blev att 

läsa igenom texten ord för ord och finna meningsbärande enheter i texten, denna process 

fortgick tills författarna upplevde att inga mer enheter stod att finna. Denna process 

genomfördes initialt av författarna separat och sedan granskade respektive författare den 

andres resultat. De meningsbärande enheterna sammanfattades sedan i ett dokument.  

De meningsbärande enheterna sattes sedan i en kontext av författarna och ställdes mot 

frågeställningen i studiens syfte, tankarna och författarnas initiala analys av dessa utgjorde 
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kondenserade meningsbärande enheter s.k. koder. Liknande koder sattes samman till 

underkategorier och sedermera kategorier i takt med att materialet blev mer abstrakt.  

Efter att datamängden brutits ner till kategorier syntetiserades definitioner av varje kategori 

och subkategori för att förbereda inför presentation av resultatet. Nedan presenteras en 

tabell innehållande exempel på analysförfarandet.   

Tabell 1. Exempel från analysmatris.   

Meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Och avviker dom 

en gång så kommer 

dom oftast tillbaka 

dagen efter och 

dagen efter och 

dagen efter och 

dagen efter. 

Samtidigt är många 

av dom ganska 

påfrestande. Men 

tonen blir hård mot 

dom. Därför att 

man har mycket 

annat att göra och 

det är det jag ofta 

upplever och 

känner skuld över.  

 

Frustration över att tiden 

inte räcker till leder till 

en hårdare ton mot 

mångbesökare.   

Skapar skuldkänslor hos 

sjuksköterskan.  

Negativa känslor Relationen 

sjuksköterska och 

mångbesökare 

Han hade fraktur i 

foten så han var 

gipsad, han 

trampade ju sönder 

sitt gips ett par 

gånger i veckan. 

För kryckor var 

inte hans grej, lite 

för full för att gå på 

dm ofta. Och han 

tyckte att det var 

jättejobbigt att han 

inte fick 

smärtlindring är, 

men tanken var ju 

att han skulle 

belasta till 

smärtgräns. Men 

det förstod inte han. 

Han brukade bli 

Omvårdnadsproblematik 

som upplevs dominera, 

ingen medicinsk 

problematik men ändå 

ett akut hjälpbehov.   

Att se människan 

bakom patienten 

 

 

Sjuksköterskans 

kompetens 

 

 

Sjuksköterskan 

och omvårdnaden 
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ganska sur när han 

gick härifrån. Men 

det var ju kanske 

compliance 

problem 

 

Totalt sju stycken sjuksköterskor rekryterades och intervjuades till studien, 

sjuksköterskorna var fördelade på fem olika akutmottagningar. Därefter ansåg författarna 

att resultatet var mättat. Sjuksköterskorna som inkluderades i studien hade arbetat som 

sjuksköterska mellan tre till trettiotvå år på en akutmottagning. Tre av respondenterna var 

specialistsjuksköterskor i akutsjukvård, resterande fyra var legitimerade sjuksköterskor.  

Datan som analyserades sågs ur ett personcentrerat perspektiv, upplevelserna som 

framkomm hos de sjuksköterskor som intervjuas kom att diskuteras i en personcentrerad 

kontext. Publikationen ”personcentrerad vård -en kärnkompetens för god och säker vård” 

användes som grund vid denna diskussion.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden för denna studie riktade sig främst mot intervjupersonerna men även 

till viss del mot den patientpopulation som intervjuerna kom att beröra. 

Patientpopulationen som avsågs studeras menar vi kommer att bli berörda då vi ämnade 

studera upplevelsen av att vårda denna, berättelser från verkligheten efterfrågades under 

intervjuerna och här kunde patienternas anonymitet röjas. Informationen till 

respondenterna var tydlig med att patienternas sekretess skall bibehållas. Polit & Beck 

(2017) menar att anonymitet, autonomi och skydd mot skada är viktiga etiska principer, 

deltagarna skall ha rätt att förbli anonyma, skall ha rätt att själv bestämma om sitt 

deltagande och få full insyn i studiens syfte och mål samt skall skyddas från att negativt 

drabbas av eventuella följder av studien. Respondenterna i studien var konfidentiella, full 

anonymitet gick ej att uppnå då författarna själva genomförde intervjuerna med 

respondenterna. Deltagandet i studien kunde även närsomhelst under studiens gång 

avbrytas. Studien genomfördes på sjukhus som författarna ej arbetat på, därigenom 

minimerades risken att någon av patienterna som eventuellt kom att diskuteras blir 

identifierbara. Författarna hade i beaktande att inte ta med detaljerade beskrivningar av 

patienters åkommor eller beteenden och ej heller specifika platser i det publicerade 

resultatet så att detta inte kan knytas till enskilda, respondenter eller patienter av eventuella 

framtida läsare av studien. Studien har genomgått en etikprövning vid Sophiahemmets 

Högskolas eget etikråd. Diarienummer:  20181114/0903 (Se bilaga D). Inga kommersiella 

eller finansiella intressen låg till grund för studien, ej heller fanns jävssituationer som 

behövde deklareras. Råmaterialet till studien har förvarats på ett separat minne med 

lösenordsskydd och kommer att förstöras vid studiens slut.  

Med utgångspunkt ur vetenskapsrådets publikation god forskningssed, kan utläsas ett antal 

påbud. Påbuden säger att inom forskningen ska forskarna sträva efter sanningsenlig 

forskning. Forskarna skall redovisa bakgrund, metod och resultat öppet. Eventuella 

bindningar eller jäv skall redovisas och eventuella resultat från tidigare forskning skall 

refereras. Andra forskares resultat som används i studien skall bedömas rättvist. 

Forskningen som genomförs skall sträva efter att inte skada människor (Forskningsrådet, 
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2018). Författarna av studien har återkommande återkopplat till dessa i vår 

forskningsprocess för att säkerställa att god forskningssed upprätthölls.  

RESULTAT 

Syftet med studien var att studera sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta 

mångbesökare på akutmottagningen. Efter analys av intervjuerna framkom tre kategorier 

som var och en bestod av fyra till fem underkategorier. Ytterligare en kategori framträdde 

utan underkategorier som behandlade vad sjuksköterskan upplever att en mångbesökare är, 

med avseende på sökorsak, demografi och besöksfrekvens. Nedan presenteras en tabell 

innehållande de kategorier respektive underkategorier som framkommit.  

Tabell 2. Kategorier respektive underkategorier.   

Underkategori Kategori 

 Mångbesökaren 

Patientsäkerheten 

Vårdens uppbyggnad 

Akutmottagningens roll  

Arbetsmiljö och förutsättningar.   

Jargongen 

Mångbesökaren och organisationen 

Förtroende 

Negativa känslor 

Positiva Känslor 

Mötet 

Relationen sjuksköterska och 

Mångbesökare 

Professionellt förhållningssätt  

Att hjälpa 

Att se människan bakom patienten 

Sjuksköterskans kompetens.  

Sjuksköterskan och omvårdnaden 

 

Mångbesökaren 

I kategorin mångbesökaren ingår sjuksköterskornas egna upplevelser och tankar kring vad 

en mångbesökare är samt vad de har för besvär. 

Gemensamt för sjuksköterskorna som intervjuades var att de såg på mångbesökarna som 

vårdbehövande och kunde identifiera ett omvårdnadsbehov hos samtliga de själva kunde se 

som mångbesökare. Sjuksköterskorna gjorde en grov uppdelning i de som hade en 

medicinsk orsak i att söka akutmottagningen och de som inte hade det.   

Reflektion kring hur man blev en mångbesökare gjordes av samtliga sjuksköterskor som 

intervjuades. Ett gemensamt mönster som framträdde var upplevelsen av att patienten var 

på akuten mer än den behövde eller vad som var normalt i sjuksköterskans uppfattning och 

detta låg till grund för att få etiketten mångbesökare. En sjuksköterska svarade så här på 

frågan ”vad upplever du är en mångbesökare?”. 

”Någon som har varit här många gånger under relativ kort tidperiod. Och den 

tidsperioden kan vara dels bara några dagar men den kan också vara under något års tid, 

att dom har varit här mer än vad man brukar vara” (Intervjuperson 4) 
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Själva etiketten mångbesökare upplevdes av sjuksköterskorna ha en negativ klang och det 

upplevdes ofta vara associerat till negativa händelser och beteenden på akutmottagningen.   

Ett intressant fenomen som framträdde då sjuksköterskorna tillfrågades om sina 

upplevelser om vad en mångbesökare är var att det fanns tydliga demografiska skillnader i 

berättelserna, vilken arbetsplats sjuksköterskorna hade och vilken typ av patienter som 

fanns i upptagningsområdet påverkade mycket vilken typ av patienter som diskuterades 

under intervjuerna. På en arbetsplats dominerades samtalet kring sociala faktorer så som 

missbruk och hemlöshet, en annan hade rent psykiatriska besvär med tidigare somatiska 

faktorer som dominerande faktor. En tredje hade psykiska sjukdomar och 

självskadebeteende som den dominerande faktorn hos mångbesökare.  

Mångbesökaren och organisationen 

Mångbesökaren och organisationen är en kategori som beskriver sjuksköterskans 

upplevelerser av mötet och vården kring mångbesökare relaterat till organisatoriska 

faktorer. Det innefattar större organisatoriska system och även jargonger, kultur och 

arbetsmiljö. Diskussioner kring hur dessa faktorer inverkar på mångbesökare som 

fenomen, mångbesökarens beteenden och sjuksköterskans förutsättning att möta och vårda 

patienterna fördes.   

Patientsäkerheten 

Sjuksköterskorna som intervjuades resonerade flertalet gånger och kring situationer då ett 

upplevt hot mot patientsäkerheten fanns. Olika situationer då detta uppstod i samband med 

mötet med mångbesökarna kunde utrönas. Den vanligaste situationen som beskrevs av de 

flesta intervjupersonerna var den att sjuksköterskan upplevde att de själva och 

arbetsgruppen slutade ta mångbesökarnas berättelser på allvar efter en lång tid med besök 

för ofta diffusa symptom som aldrig tidigare visat sig vara något faktiskt somatiskt besvär. 

Detta kunde medföra att undersökningar och provtagningar hoppades över och en risk att 

patienten drabbades negativt.    

”Dom har en tendens att “ropa varg” (paus) lite för många gånger. Tills där man inte tar 

dem på allvar längre. Och rätt vad det är så är dom sjuka på riktigt.”  (Intervjuperson 1) 

Sjuksköterskorna beskrev i flera fall hur de upplevde att deras egen kompetens för att möta 

de besvär mångbesökarna hade och en avsaknad av kunskap om vart patienten får ”rätt” 

vård medförde att kvalitén på vården minskade och patienten riskerade att bli utan vård för 

de besvär patienten faktiskt hade. Detta upplevde sjuksköterskorna ledde till en risk ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv.  

En upplevelse av att mångbesökarnas beteenden och sökmönster gav en ökad belastning på 

en redan hårt belastad akutmottagning och hade en inverkan på patientsäkerheten i stort, 

både för mångbesökarna och för övriga patienter som var inskrivna. Främst gällde det att 

man antingen prioriterade ner att möta och vårda mångbesökaren eller att mångbesökaren 

tog mycket tid och resurser i anspråk relaterat till dennes beteende. Båda dessa faktorer 

upplevdes påverka patientsäkerheten negativt.   

Diskussioner kring fasta och individuella planer för vården av mångbesökare diskuterades 

av sjuksköterskorna. Här beskrevs både positiva och negativa upplevelser kopplat till 

patientsäkerheten, en sjuksköterska beskrev hur denne upplevde det lättare att möta 

patienten och som ett skyddsnät för att ”inte missa något”. 
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”Det slutade i att man tog fram ett PM för just den här patienten. Vad gör vi när han, när 

den här personen kommer till akuten...Och på något sätt tycker jag att det var bra för att 

det var en klarhet” (Intervjuperson 3). 

En annan beskrev riskerna att bli blasé när man bara följer en fast plan som skall gälla 

varje gång patienten dyker upp på akutmottagningen.   

”Jag tror att orsaken till att det inte går att sätta en plan är att dom är människor och det 

kan ju variera från gång till gång vad dom söker för.  Även fast dom är mångbesökare kan 

dom ju bli sjuka nån gång.  Och då gäller inte den planen” (Intervjuperson 6) 

Vårdens uppbyggnad 

Många av diskussionerna och upplevelserna av att möta mångbesökare på en 

akutmottagning kretsar kring vårdens uppbyggnad. Avsaknaden av ”rätt” instanser för 

besökare till akutmottagningen upplevs som ett stort problem. Upplevelsen blir oftast att de 

söker akuten för att de inte har någon annanstans att vända sig.  

En upplevelse som återkommer är att patienterna tycks ha kontakt med flertalet olika 

instanser men att ingenting händer, avsaknaden av en samordnande roll upplevs som 

påtaglig, och är något som efterfrågas av flertalet sjuksköterskor.   

Vid analys av diskussioner kring vårdens uppbyggnad framträder ett mönster som många 

av sjuksköterskorna upplever som väldigt negativt för patienterna, detta mönstret är att 

mångbesökaren inte passar in någonstans i vårdkedjan. Problemet här är multifaceterat, 

dels lyfts det flertalet gånger att omvårdnadsbehov eller problem ej får ta plats i 

vårdapparaten. Omvårdnaden ses som mjuka värden och upplevs inte vara en valid 

”sökorsak” inom nuvarande vårdsystem. Sjuksköterskorna inom region Stockholm 

beskriver hur deras hänvisningsstöd ej har någon lämplig instans att sända patienterna till, 

utan mångbesökarna hänvisas till ”egenvård”.  

”Rätt vårdnivå känns ju mer som att… vilka resurser ska man lägga på den här patienten?   

Det är ju liksom vårdcentral, närakut, egenvård, akutmottagning medan dom här 

patienterna kanske inte passar in i den där” (Intervjuperson 4).  

Upplevelsen blir att resurserna som finns att tillgå enbart tar hänsyn till om man är sjuk 

eller frisk och lägger inte fokus på hälsa och ohälsa.  

Även då andra instanser finns att tillgå upplever sjuksköterskan att ingen vill ta ett 

helhetsansvar för patienten och att medicinska och mätbara faktorer styr. En sjuksköterska 

beskriver hur denne upplever problemet med missbruksvården på ett talande sätt.  

”Jag är inte säker på att man kan börja i änden at man ska vara ren, nykter för att kunna 

få hjälp.” (Intervjuperson 5).  

Detta är ett talande exempel för hur det medicinska och mätbara är överordnat den 

omvårdnadsproblematik som ofta följer med missbruk och psykisk ohälsa, patienterna 

förväntas vara nyktra och rena innan de kvalificerar sig för den vårdinstans som kan hjälpa 

dem att bli nyktra och rena alternativt den sociala insats som kan hjälpa patienten att hålla 

sig nykter och ren.  
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Det finns en upplevelse hos sjuksköterskorna att även den medicinska delen av vården är 

fragmenterad och avsaknad av helhetsbild finns.  

”Du kommer aldrig kunna vara psykiskt sjuk utan och vara somatiskt sjuk. Alltså dom går 

ofta ihop. Man har ofta båda eller flera saker. Och patienterna kan inte dela upp det 

heller” (Intervjuperson 5). 

Som citatet säger så upplevs patienter med psykisk ohälsa även ha en medicinskt komplex 

bild där en helhetssyn måste finnas, upplevelsen blir dock att vården idag är fragmenterad 

och att alla gör ”sin” del. För mångbesökarna medför detta att olika instanser behövs för att 

vårda hela människan.  

Akutmottagningens roll 

Sjuksköterskorna upplever ofta i mötet med mångbesökarna att det besvär som 

mångbesökarna söker för inte faller inom akutmottagningens uppdrag. Sjuksköterskorna 

upplever att akutmottagningens roll är att vårda akuta och livshotande tillstånd, samt att 

många söker sig till arbete på akutmottagningen för att få arbeta med denna typ av 

patienter. Sjuksköterskan upplever att omvårdnaden ej har en central och tydlig plats på 

akutmottagningen och i akutsjukvården, akutmottagningens arbete styrs av processer och 

utifrån symptom och diagnoser. Upplevelsen är även att så som processen ser ut idag så 

avslutas alltid besöken av en läkare och för att det ska gå rätt till måste mångbesökaren 

genomgå hela processen.  

Sjuksköterskorna upplever att det inte helt råder konsensus om akutmottagningens roll vid 

mötet med mångbesökarna. Flöden och processer som slutar i ett läkarbesök upplevs inte 

alltid vara det som gynnar mångbesökarna eller som det mångbesökarna faktiskt behöver. 

Baserat på att vården är process och medicinskt styrd upplevs omvårdnaden ej ha en tydlig 

plats på akutmottagningen, den upplevs som tidskrävande och att den har en lägre prioritet 

än det medicinska.     

”Men det är ju helt medicinskt styrt, vi tänker ju flöden, vi tänker, hur sorterar vi 

patienterna? Det ska vara från inskrivning   till utskrivning, vi har 4 timmar på oss, det ska 

vara bam bam bam, det finns inte så mycket utrymme för det här andra.  Men det är vår 

bit, det är ju omvårdnad egentligen” (Intervjuperson 5). 

En upplevelse som framkommer hos sjuksköterskor är att akutmottagningens roll och 

uppdrag ej är helt tydligt för patientpopulationen, här inkluderas en stor del av 

befolkningen, ej bara mångbesökare. Ofta upplevs att patienter söker för saker som inte 

faller inom akutens uppdrag eller ansvarsområde. 

Problematiken att mångbesökare inte kommer rätt uppfattas ofta som att akuten får lösa 

problemet, många av sjuksköterskorna som intervjuades uttrycker en frustration över att 

akutmottagningen blir sista stoppet och att det finns en upplevelse att ingen annan instans 

vill ta ansvar för patienten.  

Arbetsmiljö och förutsättningar 

Samtliga intervjuade sjuksköterskor upplever att arbetet på akutmottagningen i dagsläget 

innebär att arbeta under en hård belastning, ett högt tryck av patienter och patienter som 

blir kvar på akutmottagningen i väntan på vårdplats gör att många sjuksköterskor upplever 
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att det är svårt att hinna med. Sjuksköterskorna som intervjuades upplevde att detta bidrar 

till att dels ses mångbesökare som en belastning för verksamheten och dels för den 

individuella sjuksköterskan. Tiden som man kanske önskar lägga på att möta 

mångbesökaren inte finns inte tillgänglig.   

”Och sen mitt i det här så kommer det den patienten som inte behöver vara här eller en 

mångbesökare som är tillbaka som vi inte har kunnat hjälpa och som vi. När det är mycket 

och det är hög belastning så ses också den här patienten som en belastning.” 

(Intervjuperson 1).   

Tillgänglighet på personal var ett centralt tema i upplevelsen av mötet med 

mångbesökaren, många av sjuksköterskorna uppger att mer omvårdnadspersonal skulle 

gynna mötet med mångbesökaren, känslan av att man redan från start inte känner sig 

tillräcklig förstärks av att man inte känner sig tillräcklig för mångbesökaren som upplevs 

ha ett väldigt stort behov.  

”Man känner sig ofta inte tillräcklig på golvet när det finns mycket att göra, men samtidigt 

känner man sig inte tillräcklig för just den här individen för att han behöver så mycket 

mer, och så mycket annat” (Intervjuperson 2).  

Mångbesökarna upplevs ofta ha ett problematiskt beteende, många sjuksköterskor 

beskriver dels personliga konflikter med mångbesökare då de bara försöker göra sitt jobb i 

enlighet med det uppdrag akutmottagningarna har, detta upplevs leda till en stor påverkan 

på sjuksköterskans psykosociala arbetsmiljö. Problematiska beteenden kopplat till 

missbruk och psykisk ohälsa gör att patienter kan bli utåtagerande, högljudda och ibland 

våldsamma mot personalen. Det upplevs att ofta avvisas mångbesökare med detta beteende 

från akutmottagningen. Förutsättningarna för att vård ens skall kunna ges hamnar i konflikt 

med den fysiska arbetsmiljön och säkerheten för personal och medpatienter.   

Generellt upplevs vården av mångbesökare som något som bidrar till emotionell stress hos 

sjuksköterskan och påverkar arbetsmiljön negativt.  

Jargongen 

De intervjuade sjuksköterskorna beskrev en upplevelse av en kultur och jargong i 

arbetsgruppen gentemot mångbesökare.  Att vara mångbesökare upplevs som något 

negativt i arbetsgruppen som helhet. På individnivå finns den genuina omtanken om 

patienterna och deras välbefinnande men på gruppnivå upplevs en negativ jargong mot 

mångbesökare.   

Upplevelserna innefattar att sjuksköterskorna ser hur det antingen suckas och stönas på 

expeditioner eller i fikarum, de upplever att vissa i arbetsgruppen kan ha en hård ton mot 

mångbesökare, hur mångbesökare kan ges ”kalla handen”. En önskan uttrycks om att ändra 

denna kultur, men många medger att de upplever sig även vara en del av jargongen.  

”Inom personalgruppen då var det ju det klassiska att man liksom bara suckade och 

stönade… ”nu är han här igen”” (Intervjuperson 4).   

Jargongen upplevs även innefatta upplevelser av att kulturen på arbetsplatsen inte värderar 

omvårdnad och att dem bland sjuksköterskorna som gör det lilla extra eller ger tid åt 

mångbesökarna kan ibland bli ifrågasatta av sina kollegor. Även när mångbesökarna söker 
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för rent omvårdnadsmässiga besvär upplevs det att det kan förminskas och göras mindre 

viktigt kopplat till jargongen.   

”Vad gör man åt det här och så... man kämpar på... och man får försöka i alla fall, när det 

kommer in såna här personer som bara vill hänga eller få omvårdnad.” (Intervjuperson 

6).  

Relationen sjuksköterska och mångbesökare 

Sjuksköterskorna möttes av en rad känslor knutna till mötet med mångbesökare och i 

relationen med mångbesökaren. Både positiva och negativa känslor framkom. Många 

tankar kring själva mötet och vad som underlättar respektive försvårar mötet från 

sjuksköterskans perspektiv framkom.  

Förtroende 

Samtliga intervjupersoner pratade om vikten av förtroende. Detta upplevdes som något 

som kunde kännas både för och med patienten. Upplevelser av att patienten hade 

förtroende för vården eller saknade denna diskuterades även.   

Flera sjuksköterskor beskrev målande hur deras tankar gick kring återkommande patienter, 

att förtroendet för deras berättelse och symptom tog skada, till slut tog man besvären 

mindre och mindre på allvar. 

”Det var väl nån som faktiskt till slut tog lite prover på henne, för det är ju sånt man slutar 

göra efter ett par år” (Intervjuperson 1). 

Exempel gavs även på hur mångbesökare utnyttjat vårdens resurser för egen vinning utan 

någon som helst önskan att nyttja dessa i vårdande syfte. Flera sjuksköterskor gav exempel 

på hur de mött mångbesökare som uppger sökorsaker eller besvär som gör att de blir 

medicinskt berättigade att nyttja akutmottagningens resurser, men senare framkommer det 

att besvären inte alls var de som initialt beskrivits. Samtliga dessa beskriver även hur det 

påverkar sjuksköterskans sätt att ge vård på ett negativt sätt, mångbesökare som 

sjuksköterskorna tappat förtroendet för får inte samma kvalité av vård och omvårdnad som 

andra patienter.  

Beskrivningar förekom som visade på att det upplevdes att patienter har tappat förtroendet 

för vården som helhet eller för individuella sjuksköterskor och att detta påverkar relationen 

och mötet med mångbesökare.   

” Eller så vill dom träffa en annan person för man får ingen hjälp av just dig.  Ja… det är 

ju både på gott och ont” (Intervjuperson 3). 

Positiva berättelser om förtroende inkluderade att några av sjuksköterskorna upplevde att 

patienterna hade en tilltro och ett förtroende för vården och trots att det upplevdes som att 

enstaka möten inte fungerat och relationer inte kunnat upprättas fick man en andra chans  

”Man får flera chanser med dom här patienterna och jag tror att dom ser att om någon 

försöker att få till ett bra möte då kan det faktiskt bli ett bra möte, det, kanske inte varje 

gång och kanske inte första gången men (paus) jag tror man kommer långt med bara viljan 

och liksom övning” (Intervjuperson 2). 
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Berättelser där sjuksköterskan kände förtroende och tilltro till patienters berättelse och 

symptom förekom också, det centrala temat här var att tillfälle för en bra relation och möte 

hade skapats och en sådan hade upprättats.  

”När jag jobbade natt så var det kanske fem olika personer som kom bara på nattetid och 

det var ju samma personer som jobbade hela tiden. Och då lärde vi känna varandra 

liksom, byggde upp en relation och rutin med dom. Och visste exakt vad dom behövde.” 

(Intervjuperson 4). 

Negativa känslor 

Samtliga intervjuade sjuksköterskor beskrev förekomst av negativa känslor i mötet med 

mångbesökarna. De känslor som oftast nämndes vid namn var otillräcklighet, frustration, 

irritation, skuldkänslor och ilska. Även uppgivenhet och känslan av att inte orka med var 

frekvent förekommande. Känslorna var dels riktade gentemot mångbesökarna som 

fenomen och dels gentemot det beteende mångbesökarna uppvisade i samband med 

akutbesöket. Här dominerade känslor som frustration, irritation och ilska   

”Jag tror att det som skapar irritation är om dom beter sig illa, stökar ner och stökar 

omkring, förstör för patienterna som är omkring.  Då blir det, det här att nu är den här 

patienten här igen och jag orkar inte ta det idag för att förra gången så låg han på golvet 

/.../ och det var bara patienter överallt och han höll på att stöka när vi kom.” 

(Intervjuperson 6). 

Frustration och irritation upplevdes gentemot vårdapparaten, de flesta intervjupersonerna 

beskrev negativa känslor mot det faktum att mångbesökarna de mötte inte tycktes passa in 

någonstans i vården, det saknades en ”rätt” vårdnivå. Frustration sträckte sig även till att 

det kunde upplevas som det blev akutmottagningens problem att möta och vårda 

mångbesökarna. Skuldkänslor kunde uppstå i situationer då sjuksköterskan skulle hänvisa 

en patient bort från akutmottagningen och inte nådde fram fullt ut med anledningen till 

varför. Här knyts an till de negativa känslorna av uppgivenhet och otillräcklighet då 

sjuksköterskan identifierade ett hjälpbehov som inte kunde tillgodoses, detta skedde gång 

på gång och ledde till en emotionell utmattning och stress.  

 ”Det blir en ond cirkel. Och det är en.... Jag känner en sorg, alltså framförallt en 

utbrändhet. Den här empatin, när vi inte kan hjälpa människor. Och dom resurserna inte 

finns eller kunskapen inte finns. Då blir det lätt, då går det åt andra hållet att man inte 

bryr sig längre för att man orkar ju inte” (Intervjuperson 3).  

Flera av sjuksköterskorna kunde även känna en sorg över patientens livssituation, att se en 

patient gradvis försämras både fysiskt och psykiskt, utan att känna att man kunde hjälpa 

skapade en stress hos sjuksköterskorna.   

Positiva känslor 

Positiva känslor i mötet med patienten beskrevs diffust av sjuksköterskor som intervjuades, 

väldigt sällan pratades det om känslor som glädje och lycka eller andra typer av känslor 

som ofta associeras som positiva. Känslorna som sjuksköterskorna upplevde som positiva i 

mötet med mångbesökarna på akutmottagningen var snarare knutna till goda relationer till 

mångbesökarna. Flera av sjuksköterskorna beskriver hur relationen i många fall kunde bli 

personlig, det vart ett ansikte man kände igen och mötet lämnade ett positivt intryck hos 
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sjuksköterskan vilket i förlängningen höjde den kvalité som sjuksköterskan upplevde att 

vården höll.  

Flera sjuksköterskor uttryckte ett genuint intresse för patientens resa genom vården, en 

genuin önskan att det skulle gå bra fanns och en oro kanske till och med saknad kunde 

uppstå då patienten inte besökt akutmottagningen på länge. Beskrivningar om hur patienter 

gjort intryck på sjuksköterskorna beskrevs ofta i positiv bemärkelse.  

”Jag såg en dödsannons på en av våra mångbesökare, det blev ju nästan lite ledsamt, vi 

gick runt här och bara ” kolla, hon har dött, ja vad fin annons i tidningen” (Intervjuperson 

6). 

Här beskrev sjuksköterskan en sorglig situation men som ändå uttryckes i en positiv 

kontext. Sjuksköterskorna upplevde också ett intresse för att patientens resa genom vården 

skulle gå bra och fick också väldigt mycket positiva känslor då mångbesökare lyckades 

bryta trenden eller fick den hjälp de kände att de behövde.   

”Jag har haft mångbesökare som varit väldigt stökiga som har kommit ett år senare och är 

helt…. Alltså är sjuk... på riktigt... men är en annan situation i livet... hel och ren, städad… 

man kan prata normalt med dom, och det kunde vi inte för ett år sedan då han var här typ 

varje dag i en veckas tid” (Intervjuperson 6). 

Något som var starkt knutet till positiva känslor hos sjuksköterskorna var känslan som 

uppstod då man kände att man gjort skillnad, oftast beskrevs små men betydelsefulla 

insatser som lämnade en positiv känsla hos samtliga inblandade i situationen.    

Mötet 

Sjuksköterskor som intervjuades beskrev ofta mötet som en jobbig situation, fördomar och 

att gå in i mötet med en redan bestämd åsikt om hur patienten är var vanligt 

förekommande. Sjuksköterskorna beskriver dock en insikt i sitt egna beteende och 

upplever i efterhand att de kan reflektera över sitt eget beteende. Mötet upplevdes som ett 

särskilt svårt moment gentemot mångbesökarna och blev sällan naturligt. Detta var något 

sjuksköterskorna upplevde skapade negativa känslor hos dem själva. Detta försämrar 

förutsättningarna för god vård. 

En sjuksköterska beskrev hur det kan vara att gå in i ett möte med en mångbesökare.  

”Det ser man ofta direkt i receptionen liksom, när, första mötet, dom behöver inte ta 

många steg eller visa särskilt, det räcker med att titta dom i ansiktet så ser man okej, du är 

här och du är på det humöret idag. (paus) Då, då, då får man en bild av vad man kan 

förvänta sig och vad kanske, i bästa fall hur man bör förhålla sig för att det inte ska bli 

dåligt” (Intervjuperson 1). 

En annan sjuksköterska beskrev ett möte där hen upplevde att hen lagt sina förutfattade 

meningar åt sidan och mötet blev mer naturligt och gav goda förutsättningar för en bra 

relation och god vård.   

”Du pratar till mig som en … som att jag är en riktig människa, senast jag var här så... 

gav dom mig bara order om vad jag skulle göra typ. Och jag upplevde att jag förminskade 

honom, han var i min ålder och medans jag försökte hjälpa honom på toaletten. Men han 
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tyckte att det var en bra grej, han tyckte jag var schysst som pratade till honom i normal 

ton och försökte förklara” (Intervjuperson 6).  

De flesta intervjupersonerna pratade om tiden som en viktig aspekt i mötet med 

mångbesökaren. Det förelåg en distinkt skillnad i den tid som sjuksköterskan uppfattade att 

mångbesökaren behövde och den tid sjuksköterskan upplevde att denne hade att tillgå. 

Detta ledde ofta till att sjuksköterskan prioriterade andra uppgifter framför mötet med 

mångbesökaren. De negativa känslorna kring och inför mötet med mångbesökare beskrevs 

som en faktor att inte ta sig tid till mötet med mångbesökaren från sjuksköterskans sida.  

Vid stor belastning och tidsåtgång till normal verksamhet sågs mångbesökarna också som 

ytterligare en belastning för sjuksköterskorna, detta ledde också till hinder för att möta 

mångbesökarna. Uttrycket ”att göra det lilla” förekom i flertalet intervjuer, vid följdfrågor 

kring detta uppgavs ofta att sjuksköterskan försökte göra ”det lilla man kan” för 

mångbesökarna. ”Det lilla” beskrevs ofta som väldigt små och subjektivt obetydliga 

insatser som inte alls var tidskrävande. Vid diskussion kring detta motsvarade ofta ”det 

lilla” en väldigt stor del av det som sjuksköterskorna upplevde som det reella 

omvårdnadsbehovet som mångbesökaren hade, detta kom ofta som en insikt eller 

överraskning för de sjuksköterskor som intervjuades.   

” Jag har nog aldrig berömt en kollega, eller sagt att vad bra du tog hand om den här 

patienten för att man gjorde det. Jag har nog aldrig tänkt på det, man får börja tänka.” 

(Intervjuperson 5). 

Sjuksköterskan och omvårdnaden 

I denna kategori kategoriserades resultat rörande sjuksköterskans professionella roll och 

omvårdnaden. Viljan att hjälpa och hur man kan hjälpa diskuterades av sjuksköterskorna. 

Diskussioner och berättelser om given omvårdnad och upplevelser av vad mångbesökare 

kunde tänkas behöva för typ av omvårdnad diskuterades. 

Professionellt förhållningssätt.  

Samtliga intervjuade sjuksköterskor pratade och diskuterade kring att vara professionell i 

sin roll som sjuksköterska. Möjligheter och hinder för ett professionellt förhållningssätt 

gentemot mångbesökare diskuterades. Vad det innebär på en akutmottagning att vara 

”professionell” som sjuksköterska lyftes av flera av intervjupersonerna. Även konflikten 

mellan rollen som sjuksköterska och som människa diskuterades.  

Att vara professionell i sin roll som sjuksköterska i mötet med mångbesökaren på 

akutmottagningen beskrevs som en förmåga att bortse från tidigare erfarenheter och 

fördomar gentemot patienten. Här beskrev många av sjuksköterskorna hur de upplevde en 

vilja att möta mångbesökaren förutsättningslöst men att tidigare erfarenheter och 

upplevelser med individen skapade stora svårigheter för detta. En tydlig önskan att både 

sjuksköterskan som individ och arbetsgruppen i stort skulle möta mångbesökaren som 

”vilken patient som helst” uttrycktes. Här spelade även pliktkänslan in.  

”Även om det inte är den häftigaste och roligaste patienten som man nu kan tyckas vilja 

söka på akuten. Så är det ändå en patient på din lista som du måste ta hand om som alla 

andra” (Intervjuperson 2). 

En upplevelse hos sjuksköterskorna var att ett avvikande socialt beteende är mer frekvent 

förekommande i gruppen mångbesökare, här uppstod en konflikt mellan att bemöta detta 
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beteende ”som vilken patient som helst” och att inte reagera som människa och påverkas 

av det avvikande beteendet. Sjuksköterskorna uttryckte även i detta sammanhang oro för 

de övriga patienter som befann sig på akutmottagningen och blev påverkade av 

mångbesökarens beteende. I motsats till detta gav ett mer normativt beteende bättre 

förutsättningar att förhålla sig professionellt till mångbesökaren.   

”... det skapar ju oro och en osäkerhet för andra patienter kanske runtomkring som inte 

känner till den här människan” (Intervjuperson 5). 

Sjuksköterskorna beskrev även att ett professionellt förhållningssätt likt det som beskrivits 

tidigare är starkt medicinskt styrt på akutmottagningen. Sjuksköterskorna lyfter fram 

vikten av att bortse från tidigare sökmönster och besök då risken att missa något allvarligt 

medicinskt alltid finns med i tankarna. Här uppstår en konflikt i det professionella 

förhållningssättet då dels sjuksköterskorna förväntas prioritera och vara professionella i 

sina medicinska bedömningar utifrån akutmottagningens roll och behov och dels den 

omvårdnad som mångbesökarna bedöms vara i behov av. Sjuksköterskorna upplever att i 

samband med professionella medicinska bedömningar enligt riktlinjer och rutiner på 

akutmottagningen uppstår en konflikt där sjuksköterskan måste välja mellan att vara 

professionell och göra ”rätt” och att vara människa. Detta sker oftast redan vid det första 

mötet under akutbesöket.   

”Men jag är lite så här att om det kommer en mångbesökare som brukar vara här så 

släpper jag in den patienten, alltså... det är ju hemskt att inte göra det känner jag...” 

(Intervjuperson 6). 

”Jag vet att jag gör rätt enligt mina ramar här på akuten. Men samtidigt ser jag en 

människa som är otroligt utsatt och bara vill ha hjälp och det enklaste sättet att få hjälp.. 

det är på akuten” (Intervjuperson 1). 

Upplevelsen om en patient är ”akut” eller inte spelade in för många av sjuksköterskorna, 

ett omvårdnadsbehov identifierades av sjuksköterskorna, men då många har valt att arbeta 

inom akutsjukvården som en följd av ett intresse att vårda den akut sjuka patienten 

påverkades sjuksköterskans engagemang för gruppen mångbesökare som ej bedömdes som 

”akuta”. Engagemanget och professionaliteten gentemot mångbesökarna påverkades även 

av relationen som sjuksköterskan upplevde att den hade gentemot mångbesökaren. Alla 

behandlades inte lika.  

”Vissa lägger jag mer energi på för att de är mångbesökare, och vissa lägger jag mindre 

energi på för att de är mångbesökare och det beror väldigt på, vilken typ.” (Intervjuperson 

5). 

Att se människan bakom patienten 

De intervjuade sjuksköterskorna upplevde att det ofta fanns en diskrepans mellan hur 

patienter sorterades på akutmottagningen och hur deras faktiska behov såg ut. Oftast 

upplevdes och reflekterades det kring hur omvårdnadsproblematiken var grunden till ett 

besök och inte en akut sjukdom. Sjuksköterskorna uttryckte även en vilja av att få en 

djupare förståelse för patientens hela situation och bakgrund. Här reflekterades kring 

hinder, förutsättningar och möjligheter till detta.  
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Sjuksköterskorna beskrev hur patienter kunde komma till akutmottagningen med ett eller 

flera besvär om och om igen och bli sorterade utifrån den medicinska orsaken till besöket. 

Detta upplevdes leda till att patient handlades enligt konstens alla regler, blev hemskickad 

och återkom med samma besvär en kort tid senare. Ett exempel som gavs av en 

sjuksköterska involverade en man som gipsats, ordinerats kryckor, fick belasta till 

smärtgräns. Denna patient återkom gång efter gång för att gipset gått sönder och han hade 

smärtor när han gick på foten. Patienten gipsades då om, smärtlindrades och skickades 

hem.  Sjuksköterskan reflekterade här och såg till hela livssituationen, då framkom det att 

han hade ett missbruk av alkohol, patienten var påverkad större delen av dagen och 

ordinationen kryckor fungerade ej, detta ledde till att han belastade sitt gips för mycket så 

det gick sönder, han fick ont då han var tvungen att belasta förbi smärtgräns för att kunna 

mobilisera sig. Sammantaget orsakade allt detta ett ytterligare akutbesök. Det beskrevs 

som att det blev en ond cirkel där omvårdnadsbehov inte fick bli tillgodosett i den 

medicinskt styrda verkligheten på akutmottagningen.  Ett omvårdnadsbehov som om det 

möttes upplevdes kunna hjälpa patientens problem.  

Sjuksköterskorna upplevde ofta att sociala bakomliggande faktorer bidrog till akutbesöken, 

att patientens livssituation och hälsohistoria i kombination föranledde besök på 

akutmottagningen istället för andra instanser. En sjuksköterska beskrev hur verkligheten 

kunde se ut för hemlösa mångbesökare hon mötte.  

”Dom är ju alltså somatiskt sjuka men dom är inte akut sjuka. Man vill inte ha dom på, 

inom akutsjukvården så man. Man vill ha dom på vårdcentral, men dit går dom inte för 

dom kan inte, dom har ingen klocka så dom kan inte veta vilken tid dom har ett besök där.” 

(Intervjuperson 5). 

Upplevelsen hos många av sjuksköterskorna som intervjuades var att det inom deras 

arbetsgrupper och bland kollegor fanns en önskan att förstå hela patientens livssituation 

men det upplevdes att faktorer som tidsbrist, hur organisationen fungerade, politisk 

styrning och engagemang i arbetsgruppen försvårade eller förhindrade detta. Man såg 

möjligheter till hur det skulle kunna finnas lösningar, men ingen klar väg till hur man 

skulle nå fram dit.  

Sjuksköterskorna upplevde att akutmottagningens roll var uppbyggd så den ej kunde ta 

hänsyn till hela människan. Upplevelser av att människor med stort hjälpbehov inte 

passade in i befintliga kriterier behövde ett större multidisciplinärt omhändertagande som 

akutmottagningen inte hade möjlighet till. En diskrepans fans mellan regionerna där 

intervjuerna genomfördes och antingen hänvisades man om man inte passade in i 

kriterierna för akutmottagningen eller så släpptes man in motvilligt. Upplevelsen hos 

sjuksköterskor var känslor av hjälplöshet, frustration och en empatisk stress. 

Sjuksköterskan upplevde också att det förhindrade ett gott möte där en förståelse för 

helheten i situationen kunde greppas.   

”Alltså vi är väldigt duktiga på att dela in patienterna i dels symtom och kroppsdelar eller 

så. Vi har ju fortfarande ortoped, kirurgi... Och vi, jag känner inte att vi tar hänsyn till 

hela individen” (Intervjuperson 3). 

Sjuksköterskans kompetens 

I mötet med mångbesökarna upplevde sjuksköterskorna som intervjuades att 

sjuksköterskans kompetens i ett brett perspektiv spelade stor roll. Vad som framkom under 
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intervjuerna pekade dels på erfarenheten och kompetensen som sjuksköterska hade en 

inverkan i mötet med mångbesökaren. Omvårdnaden som huvudämne upplevdes inte som 

”kärnkompetens” inom akutsjukvården utan kompetens skattades som kliniskt och 

medicinskt kunnande. Många av de intervjuade sjuksköterskorna upplevde kunskapsluckor 

i mötet med patienter med psykiatrisk problematik, psykosomatisk problematik, 

missbruksproblematik och social problematik. Medan den medicinska kompetensen 

upplevdes som hög.   

Flera sjuksköterskor resonerade kring hur mötet med mångbesökare underlättades av 

erfarenhet och kompetens som kom från flera yrkesverksamma år på en akutmottagning. 

Det upplevdes att sjuksköterskan med högre erfarenhet kunde värdera medicinska 

symptom och utesluta något akut somatiskt och därigenom hänvisa eller lugna oroliga 

mångbesökare. Ett intressant perspektiv som upplevdes var det att en erfaren sjuksköterska 

kunde göra detta med mindre tidsåtgång och mer precist än en oerfaren sjuksköterska. 

Mötet med patienten kunde således kortas ner, det upplevdes att man inte frågade om 

bakgrund och hälsohistoria i samma utsträckning som erfaren. I motsats till detta beskrevs 

hur en oerfaren sjuksköterska kunde behöva möta patienten under en längre stund, behöva 

få samla mer av en helhetsbild för att kunna göra sin bedömning. Något som upplevdes 

kunna gynna mötet och i förlängningen vården av mångbesökare. Det framkom alltså att 

det kan finnas både positiva och negativa sidor med längre erfarenhet.  

Sjuksköterskorna upplevde att det som var hög kompetens på akutmottagningen var klinisk 

kunnande och medicinsk skicklighet, omvårdnaden värderas inte i samma utsträckning av 

sjuksköterskan.  

”Ja vi har en väldigt stark medicinsk organisation här. Vi måste värdera mer det vi gör, 

alltså vi måste värdera omvårdnad. Det gör inte alla sjuksköterskor. Speciellt inom 

akutsjukvården. Vi är väldigt fokuserade på den medicinska biten, kanske mindre på 

helheten och patientens behov.” (Intervjuperson 3). 

Många sjuksköterskor upplevde också att omvårdnaden fick stå tillbaka då tidsbristen och 

resursbristen blev påtaglig, termen ”liv går före omvårdnad” yttrades av en sjuksköterska.  

Sjuksköterskorna beskrev i intervjuerna hur de upplevde att när omvårdnaden inte 

värderades och patienterna sorterades och handlades efter enbart medicinska kriterier fanns 

en lucka att fylla. Upplevelsen var att sjuksköterskans kompetens inte utnyttjades till fullo, 

att alla besök till akutmottagningen kanske inte behövde avslutas av en läkare eller ens 

involvera en läkare, denna upplevelse gällde särskilt vården av mångbesökare.  

Reflektioner och diskussioner kring speciella omvårdnadsspår och omvårdnadsteam som 

kunde behandla patienter sågs som positiva möjligheter för vården av mångbesökare.   

Som organisationen såg ut med en stark medicinsk förankring och hur kompetens 

värderades på akutmottagningen upplevde sjuksköterskorna att de medicinska delarna 

kring mångbesökarna var lätta att hantera, att bedöma rent medicinskt om patienterna 

behövde akutsjukvård eller ej sågs inte problematisk bland de intervjuade. Däremot 

upplevdes att det saknades kompetens för hur man bemöter och vårdar psykiatriska och 

psykosomatiska tillstånd, en kompetenslucka inom missbruksvården upplevdes också hos 

sjuksköterskan. Många sjuksköterskor uttryckte en önskan att fortbilda sig inom 

bemötandet och vården av dessa patienter. Upplevelsen hos en del av sjuksköterskorna 

som intervjuades var svårigheten i att kunna påverka och ha kunskap i ”vad som händer 
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sen”, när akutbesöket är över, de besvär man har identifierat men inte kunnat avhjälpa 

finns ju kvar även fast akutbesöket tar slut. En sjuksköterska beskrev kompetensen och 

kunnandets roll i mötet av mångbesökarna såhär.  

”För även om man vill, risken att liksom. Om jag ställer frågan, hur kan vi hjälpa er eller 

vad skulle vi kunna göra för att göra alltså morgondagen bättre. Risken är att jag, även om 

man ger något konkret förslag att jag inte kan hjälpa dom för att jag vet inte hur” 

(Intervjuperson 4).  

Här upplevdes ett problem i att möta patientens hela livssituation som en följd av att man 

som sjuksköterska inte var beredd att möta det svar man fick för man visste inte hur 

eventuella problem skulle lösas.  

Att hjälpa 

Ett centralt tema i samtliga intervjuer var viljan att hjälpa mångbesökaren, det upplevdes 

också som tydligt att ett stort hjälpbehov fanns hos gruppen mångbesökare som en 

bakgrund till sökmönstret på akutmottagningen. Sjuksköterskorna upplevde att 

möjligheterna till att ge patienten den hjälp de bedömde att denne behövde hindrades av 

organisatoriska, arbetsmiljömässiga och personliga faktorer. Ett tema där hjälp gavs i stor 

utsträckning men inte uppmärksammades av sjuksköterskorna och arbetsgruppen 

framkom.  

Viljan att hjälpa och konsensus kring att patienten hade ett hjälpbehov framkom i samtliga 

intervjuer, dock beskrevs en svårighet i att tydligt definiera hjälpbehovet då det i många 

fall upplevdes vara så att mångbesökaren sökte för någon annan orsak. En sjuksköterska 

beskrev känslan av att inte riktigt veta vad som gjorde mångbesökaren ”nöjd” efter ett 

besök. Resonemang kring att gjorda insatser speglade nöjdheten förekom. 

”De gånger han blev hemskickad blev väl ett misslyckande för honom, han ville bli inlagd 

och kände sig mer misslyckad när han blev hemskickad.  Men mer nöjd dom gångerna han 

ändå hade blivit omhändertagen och provtagen och sen hemskickad än dom gånger han 

bara fick vända i luckan” (Intervjuperson 2).  

Det beskrevs hur sjuksköterskorna upplevde en frustration då mångbesökare sökte 

akutmottagningen och behov identifierades, insatser genomfördes och hjälp gavs. 

Mångbesökaren lämnade akutmottagningen med vad sjuksköterskorna uppfattade som en 

nöjdhet, bara för att återkomma en eller två dagar senare med samma besvär och lämna 

missnöjd med samma behandling.    

”Ofta försökte man göra väldigt bra saker men tillslut så blev det sån frustration för att 

oavsett vad jag gjorde så spelade det ingen roll… hon kom tillbaka.” (Intervjuperson 6). 

Hjälpbehovet är sjuksköterskorna rörande överens om att det finns, dock framkommer att 

det är svårdefinierat och kräver en djupdykning från sjuksköterskans sida. Det upplevdes 

att tid, organisatoriska faktorer, akutmottagningens roll alla skapade svårigheter att få till 

ett möte och djupdyka för att vidare utforska patienternas hjälpbehov. Även det upplevda 

beteendet från patienters sida där mångbesökaren ofta upplevs söka för besvär som ej är 

relevanta eller rent av inte finns ytterligare försvårar att komma till vad det centrala 

hjälpbehovet egentligen består av.   
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Ett fenomen som identifierades var att de små insatserna för mångbesökare som ofta sågs 

på av sjuksköterskan som obetydliga hade stor inverkan på den upplevda nöjdheten hos 

patienten. Sjuksköterskorna upplevde och diskuterade kring hur välmåendet kunde 

förbättras hos patienterna efter små insatser som till exempel att ge en extra filt eller hämta 

en kopp kaffe. Sjuksköterskorna reflekterade kring detta under intervjuerna och det som 

framkom pekar på att det upplevs att organisationen och akutmottagningen inte värderar 

omvårdnad, i den medicinskt styrda akutsjukvården är det svårt att mäta omvårdnad och 

registrera insatser som består av mjuka värden. Dessa små insatser och patienternas 

reaktion var saker som sjuksköterskorna kunde minnas och glädjas åt flera år efter 

händelsen.  

I samband med att sjuksköterskorna reflekterade kring detta fenomen blev det allt tydligare 

att en grupp av mångbesökarna upplevdes söka för just dessa insatser här och nu, 

sjuksköterskorna upplevde att hela patientens livssituation inte kunde avhjälpas på 

akutmottagningen men att det akuta omvårdnadsbehovet kunde lösas av ”små” insatser.  

Sjuksköterskorna upplevde att dessa insatser kunde ge värde åt patienten och gav även 

stort värde för den individuella sjuksköterskan.  

”Det blir bara värre och värre.   Och det är ju tråkigt att se och att man inte kan göra så 

mycket, men man kan göra något här och nu i alla fall.  En annan typ av akutvård, här och 

nu... exakt.   Och det är det vi gör med mångbesökarna, det är det enda vi kan erbjuda 

dom... här och nu.” (Intervjuperson 6). 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Mångbesökaren 

De primära fynden i kategorin mångbesökaren pekar mot att likna den forskning som finns 

som kartlägger mångbesökaren och dennes sökorsaker. Den besöksfrekvens som beskrivits 

i litteraturen (Hansagi et al., 2001; Byrne, et al., 2003; Fernández Alonso, et al., 2018; 

Blank et al., 2005; Helliwell et al., 2001; Dent et al., 2010) på mellan fyra till tolv besök 

under en tolvmånadersperiod verkar stämma in väl på det som beskrevs, dock är 

sjuksköterskorna som möter mångbesökarna sparsamma med att använda siffror. Mer 

subjektiva uttryck som ”mer än vad som behövs” används ofta. Även tecken till en 

stigmatisering och negativ klang hos begreppet mångbesökare upplevdes av 

sjuksköterskorna i vår studie. Något som speglas i patientgruppen där en oro finns för att få 

en etikett som ”stammis” ( Olsson & Hansagi, 2001). Således finns en viss diskrepans 

mellan den satta definitionen mellan hur mycket vård som behöver konsumeras för att 

definieras som mångbesökare, ur ett sjuksköterskeperspektiv verkar det som att det mer rör 

sig om sättet att söka sjukvård än den faktiska mängden besök. Gemensamt är att både 

patienter och personal tycks uppleva mångbesökaretiketten som någonting negativt.  

Vid tidigare forskning benämns flertalet faktorer som påverkande mångbesökarnas 

sökmönster och sökorsaker (Ablard, et al., 2017; Dent et al., 2010). Här ses en samsyn i 

helheten i vårt resultat, sociala faktorer, missbruk, kroniska sjukdomar och psykisk ohälsa 

ses alla väl representerade. Ett intressant fenomen som vårt resultat visar är dock att det 

tycks vara mer uppdelat demografiskt än vad som beskrivits i ovan nämnda studier och 

tidigare forskning. Samtliga sökorsaker finns representerade över alla akutmottagningar, 
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dock tycks en enskild faktor dominera besöken på den enskilda akutmottagningen, värt att 

notera här är att sjukhusen ligger i olika områden med varierande grad av social 

problematik och socioekonomisk sammansättning.  Vidare forskning kring detta är 

meriterat.  

Vården av kroniskt somatisk sjuka mångbesökare sågs som en positiv sida, här upplevde 

sjuksköterskorna kontinuitet i vården som en trygghet för sig själva och patienten, detta 

ligger i linje med forskning som gjorts kring faktorer som påverkar mängden vård som 

konsumeras och antalet akutbesök som en patient genomför (Kohnke & Zelinski, 2017; Or 

& Penneau, 2018; Wang, et al., 2019).  Forskningen koncentrerar sig på kontinuitet inom 

primärvården, men fynden att upplevelsen hos vårdpersonalen av kontinuitet ger en bättre 

vård är en indikator att mer forskning kring detta behövs och att det eventuellt kan vara 

applicerbart på akutsjukvården. Kontinuiteten visade även att besöken generellt över alla 

vårdinstanser påverkades.    

Mångbesökaren och organisationen 

En upplevelse av att patientsäkerheten var i fara fanns hos sjuksköterskorna som 

intervjuades, dels säkerheten för den individuella mångbesökaren och dels för 

akutmottagningens population som helhet. Hoten som upplevdes kom delvis från att 

belastningen på en redan hårt belastad akutmottagning ökade, något som forskningen är 

enig hotar patientsäkerheten (Di Somma et al., 2015; Trzeciak & Rivers, 2003). 

Forskningen pekar här på att en nyckel för att säkra patientsäkerheten på en hårt belastad 

akutmottagning är att lyssna på sjuksköterskans upplevelser av patientsäkerheten och att 

minska den moraliska stress sjuksköterskor känner genom anpassning av rutiner och 

verksamhet (Eriksson, Gellerstedt, Hillerås & Craftman, 2018). Forskningen pekar även 

mot att en strategi av många för att minska belastning och öka patientsäkerheten är att rätt 

patienter hamnar på akutmottagningen (Yarmohammadian, Rezaei, Haghshenas & 

Tavakoli, 2017). Detta knyter an till upplevelsen som diskuterades bland sjuksköterskor att 

akutmottagningen inte var rätt instans för mångbesökaren i många fall. Forskningen som 

finns tillgänglig kring detta pekar mot att ett ökat och förbättrat samarbete mellan olika 

vårdinstanser är en förutsättning för att kunna hantera vården av kategorin mångbesökare 

(Gallagher, Fox, Dawson & Williams, 2017).  

En viss splittring sågs mellan sjuksköterskornas upplevelser, relaterat till patientsäkerheten 

och standardiserade vårdplaner, vi har inte hittat någon befintlig forskning som stärker ena 

eller andra sidans uppfattning. Dock existerar positiva och negativa upplevelser kring 

standardisering och bör därför studeras vidare. Yarmohammadian, Rezaei, Haghshenas och 

Tavakoli (2017) nämner att standardisering av vårdförlopp har en positiv inverkan på 

flödet på akuten och minskar således overcrowding, detta ger ytterligare vikt åt att 

forskning behövs på nyttan av standardiserade och individuella planer för mångbesökare 

på akutmottagningen. 

Den kritik som riktades mot individuella vårdplaner bestod i att patienternas berättelser 

riskerades att ej tas på allvar av personalen, detta återkom även som en risk till följd av 

flertalet besök för samma symptom utan att uppenbar somatisk orsak stod att finna.  

Upplevelsen att patienten ”ropade varg” fanns hos de flesta sjuksköterskor. Som nämnts i 

bakgrunden till denna studie så är en av kärnorna i den personcentrerade vården är att se 

patienten och höra dennes individuella berättelse utifrån hela livets faktorer. Här finns en 

tydlig uppdelning mellan vad sjuksköterskorna upplever i vården och vad som är 
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standarden för personcentrerad vård. En studie av Lidén och Svensson (2014) har visat på 

goda resultat av personcentrerad vård inom primärvården på just den patientpopulation 

som studien avsåg, detta kan indikera att denna vårdform även kan vara gynnsam för 

mångbesökare på akutmottagningen.  

Sjuksköterskorna upplevde att vårdens struktur och akutmottagningens roll ej har ett 

tillräckligt utrymme för omvårdnad och att omvårdnaden ej har en central plats inom 

akutsjukvården. Upplevelsen var att ur ett organisatoriskt perspektiv togs inte tillräcklig 

hänsyn till identifierade och upplevda omvårdnadsproblem hos mångbesökare med icke 

akuta somatiska symptom. Akutmottagningen beskrevs av vissa som en väg för att träffa 

en läkare och omvårdnaden sågs som mjuka icke mätbara värden. Här går upplevelserna 

tvärtemot den personcentrerade vården, patientens faktiska besvär blir inte hörsammade 

och fokus läggs istället på det somatiskt sjuka, patientens hälsa och hela livssituation får ej 

en självklar plats enligt upplevelsen hos sjuksköterskorna. Upplevelsen hos 

sjuksköterskorna är att patienten inom akutsjukvården ses som en passiv mottagare av vård 

och inte en aktiv deltagare, något som går emot den personcentrerade vårdens kärnidé. 

Samarbetet mellan vårdens olika instanser upplevdes som svårhanterligt, sjuksköterskorna 

från akutmottagningen upplevde att det ar svårt att få patienten rätt, detta kunde dels bero 

på strukturella fel inom vården och dels att patienten själv negerade vård hos andra 

instanser. Då både forskningen visat och sjuksköterskor upplevde att mångbesökare har 

kontakter inom multipla instanser inom vård och omsorg. Upplevelsen visar att det ses som 

viktigt att patienten får vård på rätt ställe. Vikten av en multiprofessionell vård kring dessa 

patienter lyfts fram av bland andra Slankamenac, Zehnder, Langner, Krähenmann och 

Keller (2019) som ser detta som en viktig del i vården och patientsäkerheten kring 

mångbesökare. Gallagher, Fox, Dawson och Williams (2017) har visat på goda resultat för 

vården av mångbesökare då samarbete och goda kontakter kan upprätthållas mellan olika 

aktörer inom vårdkedjan. Detta kräver dock att en struktur för god och effektiv 

kommunikation vårdinstanser emellan finns.   

Arbetsmiljön på en akutmottagning upplevdes av sjuksköterskorna som stressig, denna 

stress förvärrades då en emotionell stress upplevdes då sjuksköterskan ibland upplevde sig 

otillräcklig för mångbesökaren. Faktorerna som påverkade känslan av otillräcklighet 

inkluderade tids och personalbrist. Denna emotionella och fysiska stress upplevdes mycket 

negativt av sjuksköterskorna och många uttryckte att man kunde må väldigt dåligt efter ett 

möte med mångbesökare. Fysiska arbetsmiljön påverkades också då vissa mångbesökare 

upplevdes ha ett problematiskt beteende där dessa var fysiskt och verbalt utåtagerande, ofta 

kopplat till missbruk eller psykisk ohälsa. Forskningen visar tydligt på att 

substansmissbruk, alkoholpåverkan och psykisk ohälsa är en tydlig riskfaktor för att 

utsättas för våld på en akutmottagning (Pich, Kable & Hazelton, 2017). Vidare så visar 

forskningen att arbetsplatsrelaterat våld har en stor inverkan på nöjdheten med jobbet och 

benägenheten till att byta arbetsplats för sjuksköterskor (Li, Zhang, Xiao, Chen & Lu, 

2019). Mångbesökaren har ofta en komplex bakgrund och problembild, många spektra som 

ofta täcks in enligt litteraturen faller även inom spektrat för ökad benägenhet till våld, mer 

forskning behövs därför kring denna specifika patientgrupp rörande utåtagerande och våld 

vid kontakt med vården. Både för att öka kvalitén på vården för mångbesökaren och 

förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskan. 

Jargongen på arbetsplatsen som upplevdes som negativ kring mångbesökare och i vissa fall 

även kring omvårdnad knyter an lite till den struktur som diskuterats ovan. Här behövs 
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forskning och interventioner för att skapa en kultur där omvårdnaden och det 

personcentrerade perspektivet får ta plats inom akutsjukvården.  

Relationen sjuksköterska och mångbesökare 

Relationen mellan sjuksköterska och patient skapas i mötet mellan dem, flera teoretiker har 

försökt nå vårdandets kärna och de flesta nämner mötet som centralt i den vårdande 

relationen. Teoretikerna hänvisar också till skillnader i den vårdande relationen och i en 

vårdrelation, kravet för en vårdande relation är att det ska uppfylla kriteriet att öka 

patientens känsla av välbefinnande och hälsa (Eriksson, 1995; Kasén,2002). Här krävs 

alltså ett gott möte för att möjliggöra en vårdande relation. Kärnan i en personcentrerad 

vård är även patientens berättelse och förväntningar på vården, även här är mötet centralt 

för att möjliggöra nyttjandet av denna vårdform (Svensk sjuksköterskeförening, svenska 

läkaresällskapet & Dietisternas riksförbund, 2019). Resultatet visar hur sjuksköterskan ser 

på mötet med mångbesökare samt hur dennes känslor kring och i mötet uttrycker sig. En 

viktig känsla som framkom var förtroendet för mångbesökaren. Sjuksköterskorna uttryckte 

ett skadat förtroende för mångbesökarens berättelser och upplevelser, främst var detta 

kopplat till att presenterade symptom och berättelser inte stämde med verkligheten och att 

en känsla av att vårdens resurser utnyttjades för patientens egen vinning som ej var 

relaterat till vårdens uppdrag. Vidare beskrev sjuksköterskorna hur positiva upplevelser av 

förtroende omfattade situationer där ett gott möte med patienten hade fått tillfälle att 

genomföras, här menade sjuksköterskan att patientens berättelser kunde tillvaratas och 

användas i ett vårdande syfte, helt i linje med det som beskrivs av svensk 

sjuksköterskeförening, svenska läkaresällskapet och dietisternas riksförbund (2019) kring 

personcentrerad vård. Mångbesökarna upplevdes även ha ett förtroende för vården som 

instans, en viktig aspekt att ha i åtanke för framtida vårdmöten då möjligheten och 

förutsättningarna för ett bra möte mellan sjuksköterska och patient upplevs finnas där.  

Känslorna som uppstod hos sjuksköterskorna var både positiva och negativa, bland de 

negativa känslorna dominerade en ilska och frustration mot dels mångbesökarna som 

fenomen och deras beteenden och dels mot organisationen som upplevdes ej ha en plats för 

dessa patienter. I den sistnämnda kategorin utvecklade även en empatisk stress då många 

sjuksköterskor upplevde sig otillräckliga för patienterna. Empatisk stress har visat sig ha en 

kraftig påverkan på välbefinnandet hos sjuksköterskan och har även visats förvärra och 

förstärka övriga faktorer som leder till utbrändhet och fysisk och psykisk ohälsa (Duarte & 

Pinto-Gouveia, 2017). Således behövs en ökad förståelse och utbildning för sjuksköterskor 

för att kunna förstå och hantera den empatiska stress som ofta kan uppstå i mötet med 

mångbesökaren.  

De positiva känslorna som framkom var knutna till lyckade möten och personliga 

relationer med mångbesökarna, således var det mer kopplade till ett väl utfört arbete och en 

fungerande struktur snarare än knutna till fenomenet mångbesökare. Här kommer återigen 

kärnan i den personcentrerade vården in, det som skapar en positiv känsla för 

sjuksköterskan i mötet med mångbesökare är också en förutsättning för personcentrerad 

vård (Svensk sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet & Dietisternas riksförbund, 

2019). Här behövs vidare och mer riktad forskning kring vad som är förutsättningarna för 

detta positiva möte med mångbesökarna.   

Upplevelsen av mötet som fenomen av sjuksköterskorna dominerades av en känsla av att 

tiden inte räckte till. Problemet speglades i att mångbesökaren upplevdes ta mycket tid i 
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anspråk, men även att sjuksköterskan upplevde att den redan från start inte hade tid att 

hinna med sina egna arbetsuppgifter. Mångbesökarna och mötet med dessa sågs inte som 

en prioriterad uppgift då lite eller ingen tid upplevdes finnas att avsätta till detta.  

Akutmottagningens roll är att ta hand om de svårast sjuka och skadade (Region Stockholm, 

2018), här kvalificerar inte de flesta mångbesökare in så sjuksköterskan ställs inför ett 

dilemma om det ska ge tid åt mötet eller prioritera akutmottagningens uppdrag. Uttrycket 

att ”göra det lilla” förekom ofta hos sjuksköterskorna, känslan av att man ändå gjorde 

något trots att tiden inte alltid medgav det eller att handlingen föll utanför uppdraget. Här 

behövs sjuksköterskan och framförallt specialistsjuksköterskans roll inom det akuta 

uppdraget granskas för att se hur mer tid kan avsättas eller fredas för att arbeta med 

sjuksköterskans huvudområde vilket är omvårdnad och för att kunna arbeta upp en mer 

personcentrerad vård. Ett annat dominerande fenomen som uppstod vid diskussion kring 

mötet var det om fördomar och förutfattade meningar, inom personcentrerad vård beskrivs 

patientens upplevelser som en förutsättning och en grundsten i den planerade vården 

(Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet & Dietisternas riksförbund, 

2019). I de fall där förutfattade meningar och föreställningar om patientens hälsa och 

välmående föreligger kommer ej personcentrerad vård att kunna genomföras, här behövs 

ett tydligare forum för möten mellan sjuksköterskan och mångbesökaren som får ta tid i 

anspråk för att kunna arbeta sig förbi dessa fördomar.  

Sjuksköterskans och omvårdnaden 

Resultatet i denna kategori fokuserar på sjuksköterskans egna syn på och upplevelse av sin 

roll i vården och mötet med mångbesökaren. En dominerande upplevelse var att det 

professionella förhållningssättet ter sig aningen otydligt och en rollkonflikt mellan 

akutmottagningens uppdrag och sjuksköterskans kärnområde uppstår. Sjuksköterskorna 

beskriver att det behövs ett professionellt förhållningssätt för att möta mångbesökarna 

förutsättningslöst, men att det professionella förhållningssättet även upplevs som en plikt 

att bedöma akutsjukvårdsbehov hos patienterna som kommer till akutmottagningen. Här 

upplever sjuksköterskorna att det föreligger en diskrepans mellan omvårdnadsbehoven och 

de medicinska behoven samt hur de prioriteras och hur sjuksköterskan skall förhålla sig till 

dessa. Mollaoğlu och Çelik (2016), studerade vilka faktorer hos sjuksköterskan som 

påverkade patientnöjdheten, de fann att omvårdnaden som genomfördes var mestadels 

basal omvårdnad och fysiska omvårdnadsåtgärder. Mollaoğlu och Çelik (2016) menar 

vidare att psykosocial omvårdnad och utbildning av patienterna är något som efterfrågas av 

patienterna och påverkar nöjdheten, något som ligger i linje med den personcentrerade 

vården som eftersträvas enligt sjuksköterskans kärnkompetenser ( Leksell & Lepp, 2013).  

Här behövs vidare forskning och utveckling inom verksamheter för att tydligare definiera 

sjuksköterskan och specialistsjuksköterskans roll på en akutmottagning. Detta för att 

motverka denna oklarhet som tycks föreligga kring vad den professionella rollen faktiskt 

innebär och således vad som innefattas i ett professionellt förhållningssätt.  

Ett stort avsnitt av denna kategori utgjordes av önskan att se människa bakom patienten. 

Här diskuterades kring vad vid djupare analys är personcentrerad vård utan att termen 

faktiskt nämndes alls under intervjuerna. Sjuksköterskorna uttrycker att det upplevs att det 

finns ett djupare underliggande problem hos mångbesökaren som gör att denne söker vård i 

den utsträckning den gör. Det fanns en önskan hos sjuksköterskorna och upplevelsen av att 

denna önskan även finns hos resten av deras respektive arbetsgrupp är att se människan 

och omvårdnadsproblematiken bakom de somatiska sökorsakerna. Detta pekar på två 

viktiga fynd, en vilja att vårda patienterna personcentrerat samt att mångbesökarna i 
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dagsläget inte upplevs vårdas personcentrerat (Svensk sjuksköterskeförening, Svenska 

läkaresällskapet, Dietisternas riksförbund, 2019). Här behövs vidare studier som även 

inkluderar hela patientpopulationen på en akutmottagning, föreligger samma önskning att 

se människan bakom när en somatiskt livshotande sjukdom föreligger? Fungerar den 

personcentrerade vården på andra patienter än mångbesökarna, och om så är fallet 

varför/varför inte? 

Sjuksköterskans kompetens och kompetensområde diskuterades och det sågs en vinst i att 

ha en hög akutmedicinsk kompetens och erfarenhet från arbete på akutmottagningen. Dock 

framkom tydliga självskattade luckor i vården av missbruk och psykiatri samt hur sociala 

problem hanterades av samhället. Sett ur ett brett perspektiv kan sjuksköterskans 

kärnkompetenser ( Leksell & Lepp, 2013) göra att sjuksköterskan ska förväntas kunna 

vårda samtliga patienter, men denna täcker dock endast in omvårdnaden. Att arbeta som 

sjuksköterska på en akutmottagning upplevs kräva stor medicinsk kompetens och denna 

värderas även högt bland intervjuade sjuksköterskor. Organisationen upplevs även värdera 

medicinsk kompetens högt. Här ligger även en problematik i att den specifika akuta 

omvårdnaden kan ibland uppfattas som otydlig och ibland ses som en medicinsk 

kompetens, således blir den utförda omvårdnaden bara på basal nivå (Mollaoğlu & Çelik, 

2016). Omvårdnadens roll uppfattas således som både otydlig och sekundär i prioritering 

till det medicinska på en akutmottagning. Här menar vi att det behövs en tydlig definiering 

av sjuksköterskans roll i det medicinska samt en tydligare bild av vad den akutspecifika 

omvårdnaden innefattar samt att våga ge det som idag är en medicinsk handling på en 

akutmottagning en omvårdnadsstämpel. Ett tydligt exempel är smärtlindring som enligt 

NANDA (Butcher, Bulechek, Dochterman & Wagner, 2018) föreslår interventioner i form 

av smärtlindring. På en akutmottagning ses dessa uppgifter ur ett mer medicinskt 

perspektiv. Sjuksköterskorna som intervjuades upplevde också att det fanns en lucka att 

fylla då det förelåg tydliga omvårdnadsbehov som inte tillgodosågs på akutmottagningen.  

Ett intressant perspektiv som framkom i resultatet var att en mindre erfaren sjuksköterska 

kunde vid exempelvis triage behöva ta sig mer tid i syfte att kunna göra en mer 

kvalificerad bedömning. Mer av patientens historia behövde inhämtas för att säkert kunna 

bedöma patienten ur ett medicinskt perspektiv. Här sågs en antydan till personcentrerad 

vård där patientens berättelse fick komma till tals, men i detta fall berodde det på att 

sjuksköterskan var mindre erfaren och i förlängningen bedömdes som mindre kompetent. 

Att sjuksköterskorna inte nämner personcentrerad vård som ändå innefattas i 

sjuksköterskans kärnkompetenser ( Leksell & Lepp, 2013) stärker ytterligare resultatet att 

omvårdnadens roll på akutmottagningen inte får den plats eller är så tydlig som den borde 

behöva vara. 

Sammanfattningsvis avslutas studiens resultat med att det finns en stor vilja att hjälpa hos 

sjuksköterskorna i mötet med mångbesökarna. Det har klargjorts att mångbesökarna söker 

vård i den utsträckning som de gör för att dem har ett upplevt behov av hjälp (Olsson & 

Hansagi ,2001). Ett hjälpbehov identifieras av samtliga sjuksköterskor som intervjuades, 

samtliga ser att patienterna behöver hjälp och vill hjälpa. Trots detta tycks upplevelsen 

sammantaget vara att de ej kan få den hjälp de behöver på akutmottagningen.  Samtidigt 

tycks sjuksköterskorna som intervjuades överskatta det hjälpbehov som föreligger hos 

mångbesökarna i det akuta skedet. Exempel som gavs visade på att insatser som bedömdes 

som obetydliga av sjuksköterskorna hade stor inverkan och motsvarade precis det 

hjälpbehov som förelåg eller förväntades av patienterna då dessa sökte akutmottagningen. 

Här har den personcentrerade omvårdnaden en stor roll, som beskrivs av svensk 
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sjuksköterskeförening, svenska läkaresällskapet och dietisternas riksförbund (2019) så ska 

patientens förväntningar och förhoppningar inhämtas inför vårdtillfället, här finns således 

ett tillfälle att identifiera hjälpbehov och tillgodose dessa även i en kontext som är 

medicinskt styrd, i detta fall på en akutmottagning.   

Metoddiskussion 

Ansats och design 

Då studiens syfte var att undersöka upplevelser hos en population och få en djupare 

förståelse för dessa menar litteraturen att en kvalitativ ansats är att föredra framför en 

kvantitativ (Polit & Beck, 2017). Då djupare förståelse önskades för hur sjuksköterskan 

upplevde mötet med mångbesökare blev valet av design en intervjustudie som riktade sig 

mot sjuksköterskor. En alternativ design hade kunnat vara att genomföra fallstudier med 

kvalitativ ansats då vi som forskare och sjuksköterskor tittar på fall och analyserar dem 

utifrån en sjuksköterskas perspektiv. Detta hade dock medfört ett smalare resultat och en 

svårighet i datainsamlingen då få fall rörande mångbesökarna finns öppet tillgängliga.  

Intervjustudier menar litteraturen är det bästa sättet att få en djupare förståelse då 

forskningsfrågan avser studera en kvalitativ frågeställning (Polit & Beck, 2017). Metoden 

som valdes för intervjuer blev semistrukturerade intervjuer, övriga alternativ som hade 

varit gångbara hade varit ostrukturerade intervjuer alternativt fokusgruppsintervjuer. Valet 

att genomföra studien med semistrukturerade intervjuer motiverades med att en klar 

forskningsfråga fanns och att vi visste vad vi ville studera. Litteraturen skriver om 

ostrukturerade intervjuer att dessa lämpar sig väldigt väl för att få en djupare och mer 

personlig förståelse för ett fenomen, dock lämpar sig dessa bättre när forskaren inte riktigt 

vet vad denne skall fråga efter eller vart den ska börja sin undersökning. Intervjuerna som 

genomförs ändras fortlöpande beroende på resultatet som framkommer under intervjuerna.  

(Polit & Beck, 2017). Denna metod lämpade sig således inte då vi hade en klar bild av vad 

vi ville studera och fråga om, semistrukturerade intervjuer lät oss dock gå på djupet med 

följdfrågor om så behövdes. I valet mellan att genomföra intervjuerna som fokusgrupper 

eller enskilda intervjuer motiverades valet med att enskilda intervjuer skapar en större 

frihet för informanten att prata öppet om sina upplevelser utan den gruppdynamik och 

påverkan som skapas i en fokusgrupp (Polit & Beck, 2017). Detta blev särskilt viktigt med 

tanke på den jargong som beskrivs i vårt resultat som med största sannolikhet hade gett en 

påverkan på gruppen som helhet och möjligen dolt många viktiga resultat. Intervjun 

genomfördes med stöd i vetenskapen och strukturerades utifrån en arbetsstruktur som 

beskrivits av Bevan (2014) och detaljerar en struktur i tre steg, intervjuguiden testades 

genom pilotintervjuer och strukturerades därefter om för att bättre kunna genomföra 

intervjuerna. Valet av design påverkades även av den studie som låg till grund för analysen 

då denna förordade intervjuer med öppna frågor (Hsie & Shannon, 2005). Den interna 

validiteten i studien påverkas i positiv bemärkelse av att rätt metoder för frågeställningen 

användes och beprövade instrument och metoder använts under intervjuerna (Lincoln & 

Guba, 1985).    

Urval och datainsamling 

Urvalet skedde genom rekrytering från flera sjukhus i region Stockholm och 

Södermanland, förfrågan skickades till sjukhus i region Uppland men svar erhölls ej.  

Bortfallet inom region Stockholm bestod i att två sjukhus ej svarade på förfrågan samt två 

sjukhus föll bort utifrån studiens exklusionskriterier. Ett av sjukhusen i bortfallen räknas 
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som intensivakut och har således ej mångbesökare i sitt upptagningsområde. 

Överförbarheten bedömdes av forskarna dock inte påverkas nämnvärt då 50 procent av 

sjukhusen i region Stockholm täcktes in samt att ett sjukhus i Region Södermanland deltog.  

Sju stycken sjuksköterskor rekryterades till studien från de sjukhus som godkände 

deltagande i studien. Litteraturen menar att vid kvalitativa studier spelar urvalsprocessen 

inte en lika central roll som vid kvantitativas studier, fokus ligger på att få tag i hög kvalitet 

på respondenter (Polit & Beck, 2017). I relation till detta ses det som en styrka i vår studie 

att vi har ett urval av sjuksköterskor från olika akutmottagningar och en blandnings av 

specialister och grundutbildade. Således kan slutsatser dragna i relation till urvalet fungera 

som arbetshypoteser för framtida studier.   

Rekryteringen av studiedeltagarna skedde genom att förfrågningar gick ut i 

verksamheterna som godkänt medverkan via olika kanaler. I vissa fall fungerade 

verksamhetschefer som gate-keepers och bistod i rekryteringen av deltagare som uppfyllde 

studiens inklusionskriterier. Gate keepers menar litteraturen kan vara en svaghet då 

gatekeepern i detta fall är respondentens chef, respondenten kan i dessa fall känna en plikt 

att ställa upp (Polit & Beck, 2017). Vi har arbetat mot detta genom att trycka på 

frivilligheten att delta i studien.  Urvalet som användes var ett så kallat purposive sampling 

vilket innebär att vid inklusion strävas att hitta respondenter som av författarna bedöms 

kunna svara på syftet med studien. Övriga vanliga sätt att rekrytera är genom 

bekvämlighetsurval alternativt ett snöbollsurval. Dessa övervägdes av författarna men vi 

fann att purposive sampling passade bäst då det fanns möjlighet att då välja respondenter 

från olika sjukhus och även blanda specialistsjuksköterskor och legitimerade 

sjuksköterskor i svarsgruppen. Ett bekvämlighetsurval hade kunnat medföra att vissa 

sjukhus valdes bort då studien ansågs mättad med svar och således gett ett mindre 

nyanserat resultat. Snöbollsurvalet hade även den kunnat ge en bra möjlighet att rekrytera 

respondenter, sett till det resultatet som framkom kring jargong och gruppdynamik på 

arbetsplatsen och kring mötet med mångbesökaren hade en risk blivit att man blev 

hänvisad till respondenter som tillhörde samma grupp eller jargong på arbetsplatserna 

(Polit & Beck, 2017).  

Datainsamling till studien skedde genom enskilda intervjuer. Processen att skapa en 

intervjuguide följde den som beskrivits i en studie av Bevan (2014), den preliminära 

intervjuguide som konstruerades utifrån detta underlag modifierades efter pilotintervjuer i 

syftet att strukturera layouten för att få erhålla mer informativa svar. Detta benämns inom 

litteraturen som en nödvändig förberedelse för insamling av data, att förbereda och testa 

frågorna så att det passar den grupp som avses studeras (Polit & Beck, 2017). Intervjuerna 

spelades in på två separata inspelningsutrustningar. Sett till metodlitteraturen bör hänsyn 

tas till omgivningens påverkan på datainsamlingen (Polit & Beck, 2017), här har vi strävat 

efter att hålla oss på en plats avskild från den akuta verksamheten och andra 

störningsmoment, verksamheterna har medgett till oss att få fredad tid med respondenterna 

som en del av deras arbetstid i majoriteten av fallen. Enstaka intervjuer genomfördes i 

anslutning till start eller slut av arbetspass. Intervjuerna blev således en del av 

respondentens arbetsdag och inte något extra som krävde tid av respondenten. Reflexivitet 

nämns i litteraturen som något som vi som författare måste genomföra i samband med 

insamling av data och sedermera analys av denna (Polit & Beck, 2017). I vårt fall innebar 

detta att vi som författare är medvetna om att vi innehar ofta samma roller på en 

akutmottagning som de respondenter vi träffar, vi möter och vårdar mångbesökare i vårt 

dagliga arbete samt att vi har under studiens förberedande fas och genomförande fördjupat 
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oss kring litteraturen kring mångbesökare. Detta medför att vid semistrukturerade 

intervjuer och samtal med respondenter har frågor ställts utifrån bland annat situationer 

som vi själva upplevt, diskussioner har förts kring rollen som sjuksköterska på en 

akutmottagning och kring vårdens organisation. Litteraturen nämner dock en styrka som 

kan medföras av att vara i en liknande situation som respondenterna, tillit kan skapas och 

en relation byggas vilket litteraturen menar är av central betydelse för att respondenterna 

ska kunna ge tillräckliga och tillfredställande svar på intervjufrågorna (Polit & Beck, 

2017). Författarna upplevde att samtliga respondenter vågade öppna upp sig och vara 

ärliga även då kontroversiella eller provocerande ämnen diskuterades. Efter intervjuerna 

kontrollerades inspelningarna som var kompletta i samtliga fall, transkribering skedde med 

korrekturläsning av varandras transkriberingar. Diskussioner fördes mellan författarna 

kring den ordlösa kommunikation som förekommit under intervjuerna för att säkerställa en 

samsyn mellan oss själva kring situationerna. Metodlitteraturen beskriver hur problem kan 

uppkomma då externa personer transkriberar intervjuer, detta motverkades genom att 

författarna själva skötte transkriberingen av intervjuerna (Polit & Beck, 2017). 

Dataanalys 

Den analysprocess som låg till grund för kodandet och kategoriseringen av vår data 

hämtades från Hsieh och Shannon (2005) och den del som beskrivs som konventionell 

innehållsanalys. Polit och Beck (2017) menar att det är gynnar analysförfarandet att innan 

analysen påbörjas strukturera ett schema för kodning av materialet, i den metod vi valde att 

använda låter man detta schema komma från materialet. Därefter kodas detta vidare till 

kategorier och underkategorier som bedöms kunna svara på syftet. Konventionella 

innehållsanalyser som beskrivs av Hsieh och Shannon (2005) verkar genom induktiv 

metod och lämpar sig för forskning där inga existerande teorier eller tidigare forskning 

finns lätt tillgängligt och lämpar sig för att beskriva upplevelser och fenomen. Det resultat 

som framkommer efter en kvalitativ innehållsanalys lämpar sig inte för att lägga grund för 

större teorier eller för att i detalj beskriva levda erfarenheter hos en population. Istället 

riktar denna sig mot koncept och modeller, så som i exempelvis vår studie där 

upplevelserna sattes samman i en kontext och beskrevs som exempelvis upplevelser av 

organisation, sjuksköterskans roll etcetera. Slutsatserna inom denna typ av analys jämförs 

med tidigare forskning och slutsatser dras i diskussionsfasen av studien.  Kategorierna som 

uppkom under studiens gång är snarlika och går ibland in i varandra, den gyllene 

standarden är att kategorierna skall vara skilda från varandra, men som Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver är mänskliga upplevelser ofta sammanflätade med varandra och 

det är inte alltid möjligt att skapa exklusiva kategorier.    

Genomförandet av kodning skedde genom att författarna läste in sig väl på materialet var 

för sig och sedan möttes för att försöka nå en samsyn, därefter kondenserades materialet 

ner och diskussioner fördes mellan oss vilka kategorier som framträdde och att vi tolkat det 

som sagts lika.  Detta förordas som en styrka i metodlitteraturen och säkerställer en väl 

genomarbetad analys (Polit & Beck, 2017). Studiens trovärdighet ökar då redan beprövade 

metoder används för att få fram ett resultat och säkerställer även en möjlighet till 

överförbarhet då liknande studier har ett fast ramverk att utgå ifrån. (Lincoln & Guba, 

1985). 

Genomförandet har präglats av ett visst mått av förförståelse från vår sida. Medvetenhet 

om detta har präglat den analysfas som följde insamlingen. Lincoln och Guba (1985) 

nämner objektivitet (Confirmability) där det skall säkerställas att resultatet reflekterar 
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intervjupersonernas åsikter och inte författarnas, vi har lagt särskild vikt vid detta under 

analysfasen.  Här spelar vår förförståelse en viktig roll då påverkan kommer att ske då vi 

som författare själva arbetar med patientgruppen vi åsyftar och det kan ha påverkat vår 

tolkning av intervjupersonernas svar. Medvetenhet om detta i analysfasen stärker 

trovärdigheten i studien (Lincoln & Guba, 1985). 

Slutsats 

Mötet med och vården av mångbesökare är komplex och mångfacetterad enligt 

sjuksköterskors upplevelser. Omvårdnaden är central i mötet med dessa och stora 

omvårdnadsbehov identifieras, dock saknas tydliga roller och forum för att möta dessa 

behov. Dels får omvårdnaden svårt att ta plats i en starkt medicinskt styrd organisation och 

dels tycks dess roll ej helt definierad inom samma organisation. Organisationen styrs av 

flöden och medicinska diagnoser, en upplevd tidsbrist och tidvis hög arbetsbelastning gör 

att sjuksköterskorna upplever att de ej hinner med omvårdnaden och mötet kring 

mångbesökaren, detta skapar stress och negativa känslor hos sjuksköterskan. Positiva 

erfarenheter förekommer där god omvårdnad och ett bra möte kunnat ges och 

sjuksköterskorna ser stora vinster för mångbesökarna i detta. En tydligare roll för 

sjuksköterskan och omvårdnaden behövs på akutmottagningen för att kunna svara upp mot 

det behov som mångbesökarna har, alternativt behövs resurser tillsättas för att lotsa 

mångbesökare till rätt instans och ge dem den omvårdnad, medicinsk hjälp och social hjälp 

som denna utsatta kategori patienter behöver. Detta i enlighet med sjuksköterskans 

kärnkompetens patientcentrerad vård.  

Vidare forskning menar vi bör koncentreras kring 

-Vad är den akutspecifika omvårdnaden? 

-Omvårdnadens roll på akutmottagningen, framförallt den akutspecifika omvårdnaden. 

- Mångbesökarnas förväntningar och förhoppningar kring vården. 

-Demografisk påverkan på problematik som mångbesökare uppvisar.  

Klinisk tillämpbarhet 

Den kliniska tillämpbarheten hos vår studie koncentrerar sig kring att belysa de problem 

som föreligger i mötet med mångbesökare. Genom att medvetandegöra sig om 

problematiken kring mötet med denna patientgrupp kan interventioner och lösningar 

genomföras för att möta den problematik som identifierats.  

En viktig del som vi anser bör tas ut i klinisk verksamhet är det faktum att omvårdnad 

måste få ta plats och att den genomförs på många plan men ofta inte värderas, här menar vi 

att sjuksköterskan bär ett stort ansvar att gentemot sina kollegor lyfta omvårdnadens roll 

och betydelse i det dagliga arbetet på akutmottagningen. Såldes menar vi att även 

professionen kan stärkas och vårat eget arbete kan värderas högre.  

Medvetenhet om att jargong och fördomar finns och det upplevs påverka patienterna 

negativt kan bidra till en ökad medvetenhet i den kliniska vardagen och i mötet med 

mångbesökaren. 

Samarbete med andra instanser är av största vikt för mångbesökaren, en gemensam 

uppfattning är i nuläget att akutmottagningen inte är rätt instans för denna patientgrupp. 

Här behövs att organisatoriska förutsättningar ses över för att kunna lotsa patienten till rätt 
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instanser samt i förekommande fall där detta ej går kunna möta patienternas behov på 

plats. Samarbetet måste även innefatta att andra instanser tar sitt eget ansvar och att 

mångbesökaren själv blir delaktig i planeringen och utformningen av sin egen vård.  
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ATT MÖTA OCH VÅRDA MÅNGBESÖKARE PÅ EN AKUTMOTTAGNING: 

SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER 

BAKGRUND 

I det dagliga arbetet på en akutmottagning möter sjuksköterskan många olika typer av 

individer. En grupp bland dessa är patienter som har en hög besöksfrekvens till 

akutmottagningen. I Slutet av 90-talet utgjorde denna patientgrupp sex procent av det totala 

patientantalet inom akutverksamheten i Stockholms läns landsting. 

Besvären som patienter med hög besöksfrekvens söker akutmottagningen för varierar, men 

studier har gjorts som delar in orsakerna i fyra olika kategorier. Kroniska sjukdomar, Sociala 

faktorer, Missbruk och psykiska sjukdomar. Sökorsakerna kan upplevas som spretiga och 

icke-akuta av vårdpersonal som möter dessa patienter med hög besöksfrekvens. Känslor som 

frustration och hjälplöshet uppstår hos vårdpersonalen. 

En kvalitativ intervjustudie med patienter med hög besöksfrekvens, kärnan i deras resultat 

visar på att patienterna ofta knyter sina besvär, symptom och sin smärta till hot mot eget liv 

och autonomi.  Det framgår även att patienterna i studien har sociala svårigheter inom 

familjen eller arbetslivet till följd av sina besvär.  Bemötandet på akutmottagningen var 

viktigt för dessa patienter, de uttryckte frekvent en rädsla att inte bli sedda eller tagna på 

allvar, en känsla av hjälplöshet fanns också hos en del av patienterna. Ett gemensamt drag hos 

patientgruppen som studerades var avsaknaden av en klar diagnos.  Även andra studier som 

har kvantifierat och identifierat denna grupp visar på en spretighet och otydlighet kring 

sökorsaker och diagnoser.  

Akutmottagningarna i Stockholm har som uppdrag att ta hand om invånare som har mycket 

allvarliga sjukdomar eller livshotande skador, arbetet utförs så att dom svårast sjukast får 

hjälp först. Detta kan medföra att de som är mindre allvarligt skadade eller sjuka kan få vänta 

eller bli hänvisade vidare till annan vårdform (SLL, 2018).  Under 2018 införde även SLL ett 

hänvisningsstöd som klargör vilka patienter som skall styras till vilken vårdform. Ospecifika 

eller långvariga besvär skall egenvårdas eller hänvisas till primärvården. 

Således finns en patientgrupp som är utsatt och sårbar inom akutsjukvården, lite forskning 

finns på sjuksköterskors upplevelser av att vårda denna kategori av patienter. Mötet med 

dessa patienter problematiseras ytterligare då akutmottagningen inte alltid är rätt vårdform för 

denna kategori, trots att uppfattningen hos patienterna kan vara att akutmottagningen är rätt 

vårdform som krävs.  

SYFTE 

Att belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta mångbesökare på 

akutmottagningar i Stockholmsområdet. 

METOD 

En intervjustudie med kvalitativ ansats kommer att användas. Intervjuerna kommer att vara 

semi-strukturerade och innehålla öppna frågor som kommer att fungera som en garant för att 

viktiga ämnen avhandlas. Öppna frågor säkerställer även att respondenterna får tillfälle att ge 

en innehållsrik beskrivning som kan svara på syftet. Intervjuerna kommer att spelas in och 

sedan transkriberas ordagrant. Det transkriberade materialet kommer att analyseras enligt vad 

Hsie och Shannon (2005) kallar konventionell innehållsanalys. Fokuset här kommer att ligga 
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på det som beskrivs som manifest innehåll.  Induktiv ansats kommer att användas. Materialet 

kommer att kodas med meningsbärande enheter som kommer att forma underkategorier och 

kategorier som svarar på syftet. 

Populationen som kommer att studeras är legitimerade sjuksköterskor verksamma på 

akutmottagningar inom SLL. Urvalet kommer att ske genom att en förfrågan till 

verksamhetschefer på akutmottagningarna inom SLL kontaktas och en förfrågan om 

deltagande i studien sprids via verksamhetsansvariga. Tillsammans med denna förfrågan 

kommer information till berörda forskningspersoner att skickas ut. Urvalet kommer att 

baseras i så kallat Purposive sampling som innebär att vi kommer att välja de respondenter 

som bäst kommer att kunna svara på studiens syfte. Inklusionskriterier för studien kommer att 

vara minst tre års klinisk erfarenhet från akutsjukvården.  Detta då vi anser att genom denna 

förvärvade erfarenhet kommer respondenten att ha en bättre bild av mötet och vårdandet av 

mångbesökare i en akutkontext.  I urvalet kommer två sjukhus att exkluderas från SLL, 

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge samt Södertälje Sjukhus. Även sjuksköterskor 

som arbetet på dessa akutmottagningar de senaste 3 åren kommer exkluderas. Anledningen att 

dessa exkluderas är att vi har arbetat på dessa akutmottagningar. Risken är att en bias uppstår 

då vi känner till mångbesökarna på dessa akutmottagningar väl och har erfarenhet av att vårda 

dem. Ur ett etiskt perspektiv undviker vi även att berättelser om patienter kan knytas till 

specifika personer och patienternas anonymitet säkerställs således.  Målet är att rekrytera 10 

respondenter. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Etiska överväganden för denna studie riktar sig främst mot intervjupersonerna men även till 

viss del mot den patientpopulation som intervjuerna kommer att beröra. Patientpopulationen 

som avses studeras menar vi kommer att bli berörda då vi ämnar studera upplevelsen av att 

vårda denna, berättelser från verkligheten kommer att efterfrågas under intervjuerna. 

Informationen till respondenterna kommer att vara tydlig med att patienternas sekretess skall 

bibehållas.  Anonymitet, autonomi och skydd mot skada är viktiga etiska principer, deltagarna 

skall ha rätt att förbli anonyma, skall ha rätt att själv bestämma om sitt deltagande och få full 

insyn i studiens syfte och mål samt skall skyddas från att negativt drabbas av eventuella 

följder av studien.  Deltagandet i studien kan även närsomhelst under studiens gång avbrytas.  

Studien kommer att genomföras på sjukhus som författarna ej arbetat på, därför minimeras 

risken att någon av patienterna som eventuellt kommer att diskuteras blir identifierbara. 

Författarna kommer även att ha i beaktande att ej ta med detaljerade beskrivningar av 

patienters åkommor eller beteenden i det publicerade materialet så att detta ej kan knytas till 

enskilda individer av eventuella framtida läsare av studien.  

TIDSRAM 

Intervjuer till studien kommer att genomföras under perioden Jan – Mars 2019. Varje intervju 

kommer att ta c.a 40 minuter i anspråk.  
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Jag godkänner härmed att Camilla Söderlind och Henrik Karefjord får utföra studien ”att möta 

och vårda mångbesökare på en akutmottagning: Sjuksköterskans upplevelser”  

 på kliniken under tidsperioden JAN-MARS 2019. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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Brev till sjuksköterskor 

Hej 

Vi heter Henrik Karefjord och Camilla Söderlind. Vi går specialistutbildning inom 

akutsjukvård på Sophiahemmets högskola. Vi skall nu skriva ett magisterarbete med syftet att 

belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta mångbesökare på 

akutmottagningar i Stockholmsområdet, Mälardalen och Uppland.  

Med mångbesökare menas besökare till akutmottagningen som har hög besöksfrekvens, 

mellan fyra till tolv besök, eller fler per tolvmånadersperiod. Denna grupp av patienter har 

även många vårdkontakter i öppenvården. Denna grupp av patienter har ofta en spretig 

symtombild och upplevs av många sjuksköterskor som icke akut sjuka.  

Vi vill tillfråga dig som sjuksköterska som arbetar på en akutmottagning med minst tre års 

erfarenhet att delta i en intervju. Vi önskar intervjua sjuksköterskorna för att ta del av deras 

erfarenheter och tankar kring hur de upplever att möta och vårda mångbesökare på 

akutmottagningen. Intervjuerna kommer att ske enskilt i en helst ostörd miljö på sjukhuset. 

Intervjuerna beräknas ta omkring fyrtio minuter. Intervjuerna kommer att spelas in för att alla 

dina upplevelser skall kunna analyseras i ett senare skede.  

All datainsamling som görs kommer att avidentifieras och behandlas på ett sådant sätt att alla 

svar och resultat inte kommer att hamna hos någon obehörig. När studien är genomförd och 

godkänd kommer den att publiceras i DIVA på internet som är en gemensam portal för 

publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. Allt material kommer efter att 

analysen av data är klar att förstöras och inte användas till något annat ändamål. Om intresse 

finns så ges möjlighet att ta del av studiens resultat och detta kan efter tillfrågan skickas till 

dig.  

Deltagandet i studien är frivilligt och ingen ersättning kommer att utbetalas. Medverkan i 

studien kan när som helst avbrytas med eller utan anledning.  

Stockholm 2019-xx-xx 

Med vänlig hälsning 

_________________________ 

Henrik Karefjord & Camilla Söderlind (studenter) 

 

Tel: xxx (Henrik) 

Tel: xxx (Camilla) 

E-post: xxx (Henrik privat), xxx (arb), xxx (Camilla, privat), xxx(arb) 

Ulrika Knieling (handledare) 

Tel: xxx 
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ATT MÖTA OCH VÅRDA MÅNGBESÖKARE PÅ EN AKUTMOTTAGNING: 

SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER 

BAKGRUND 

I det dagliga arbetet på en akutmottagning möter sjuksköterskan många olika typer av 

individer. En grupp bland dessa är patienter som har en hög besöksfrekvens till 

akutmottagningen. I Slutet av 90-talet utgjorde denna patientgrupp sex procent av det totala 

patientantalet inom akutverksamheten i Stockholms läns landsting. 

Besvären som patienter med hög besöksfrekvens söker akutmottagningen för varierar, men 

studier har gjorts som delar in orsakerna i fyra olika kategorier. Kroniska sjukdomar, Sociala 

faktorer, Missbruk och psykiska sjukdomar. Sökorsakerna kan upplevas som spretiga och 

icke-akuta av vårdpersonal som möter dessa patienter med hög besöksfrekvens. Känslor som 

frustration och hjälplöshet uppstår hos vårdpersonalen. 

En kvalitativ intervjustudie med patienter med hög besöksfrekvens, kärnan i deras resultat 

visar på att patienterna ofta knyter sina besvär, symptom och sin smärta till hot mot eget liv 

och autonomi.  Det framgår även att patienterna i studien har sociala svårigheter inom 

familjen eller arbetslivet till följd av sina besvär.  Bemötandet på akutmottagningen var 

viktigt för dessa patienter, de uttryckte frekvent en rädsla att inte bli sedda eller tagna på 

allvar, en känsla av hjälplöshet fanns också hos en del av patienterna. Ett gemensamt drag hos 

patientgruppen som studerades var avsaknaden av en klar diagnos.  Även andra studier som 

har kvantifierat och identifierat denna grupp visar på en spretighet och otydlighet kring 

sökorsaker och diagnoser.  

Akutmottagningarna i Stockholm har som uppdrag att ta hand om invånare som har mycket 

allvarliga sjukdomar eller livshotande skador, arbetet utförs så att dom svårast sjukast får 

hjälp först. Detta kan medföra att de som är mindre allvarligt skadade eller sjuka kan få vänta 

eller bli hänvisade vidare till annan vårdform (SLL, 2018).  Under 2018 införde även SLL ett 

hänvisningsstöd som klargör vilka patienter som skall styras till vilken vårdform. Ospecifika 

eller långvariga besvär skall egenvårdas eller hänvisas till primärvården. 

Således finns en patientgrupp som är utsatt och sårbar inom akutsjukvården, lite forskning 

finns på sjuksköterskors upplevelser av att vårda denna kategori av patienter. Mötet med 

dessa patienter problematiseras ytterligare då akutmottagningen inte alltid är rätt vårdform för 

denna kategori, trots att uppfattningen hos patienterna kan vara att akutmottagningen är rätt 

vårdform som krävs.  

SYFTE 

Att belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta mångbesökare på 

akutmottagningar i Stockholmsområdet. 

METOD 

En intervjustudie med kvalitativ ansats kommer att användas. Intervjuerna kommer att vara 

semi-strukturerade och innehålla öppna frågor som kommer att fungera som en garant för att 

viktiga ämnen avhandlas. Öppna frågor säkerställer även att respondenterna får tillfälle att ge 

en innehållsrik beskrivning som kan svara på syftet. Intervjuerna kommer att spelas in och 

sedan transkriberas ordagrant. Det transkriberade materialet kommer att analyseras enligt vad 

Hsie och Shannon (2005) kallar konventionell innehållsanalys. Fokuset här kommer att ligga 
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på det som beskrivs som manifest innehåll.  Induktiv ansats kommer att användas. Materialet 

kommer att kodas med meningsbärande enheter som kommer att forma underkategorier och 

kategorier som svarar på syftet. 

Populationen som kommer att studeras är legitimerade sjuksköterskor verksamma på 

akutmottagningar inom SLL. Urvalet kommer att ske genom att en förfrågan till 

verksamhetschefer på akutmottagningarna inom SLL kontaktas och en förfrågan om 

deltagande i studien sprids via verksamhetsansvariga. Tillsammans med denna förfrågan 

kommer information till berörda forskningspersoner att skickas ut. Urvalet kommer att 

baseras i så kallat Purposive sampling som innebär att vi kommer att välja de respondenter 

som bäst kommer att kunna svara på studiens syfte. Inklusionskriterier för studien kommer att 

vara minst tre års klinisk erfarenhet från akutsjukvården.  Detta då vi anser att genom denna 

förvärvade erfarenhet kommer respondenten att ha en bättre bild av mötet och vårdandet av 

mångbesökare i en akutkontext.  I urvalet kommer två sjukhus att exkluderas från SLL, 

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge samt Södertälje Sjukhus. Även sjuksköterskor 

som arbetet på dessa akutmottagningar de senaste 3 åren kommer exkluderas. Anledningen att 

dessa exkluderas är att vi har arbetat på dessa akutmottagningar. Risken är att en bias uppstår 

då vi känner till mångbesökarna på dessa akutmottagningar väl och har erfarenhet av att vårda 

dem. Ur ett etiskt perspektiv undviker vi även att berättelser om patienter kan knytas till 

specifika personer och patienternas anonymitet säkerställs således.  Målet är att rekrytera 10 

respondenter. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Etiska överväganden för denna studie riktar sig främst mot intervjupersonerna men även till 

viss del mot den patientpopulation som intervjuerna kommer att beröra. Patientpopulationen 

som avses studeras menar vi kommer att bli berörda då vi ämnar studera upplevelsen av att 

vårda denna, berättelser från verkligheten kommer att efterfrågas under intervjuerna. 

Informationen till respondenterna kommer att vara tydlig med att patienternas sekretess skall 

bibehållas.  Anonymitet, autonomi och skydd mot skada är viktiga etiska principer, deltagarna 

skall ha rätt att förbli anonyma, skall ha rätt att själv bestämma om sitt deltagande och få full 

insyn i studiens syfte och mål samt skall skyddas från att negativt drabbas av eventuella 

följder av studien.  Deltagandet i studien kan även närsomhelst under studiens gång avbrytas.  

Studien kommer att genomföras på sjukhus som författarna ej arbetat på, därför minimeras 

risken att någon av patienterna som eventuellt kommer att diskuteras blir identifierbara. 

Författarna kommer även att ha i beaktande att ej ta med detaljerade beskrivningar av 

patienters åkommor eller beteenden i det publicerade materialet så att detta ej kan knytas till 

enskilda individer av eventuella framtida läsare av studien.  

TIDSRAM 

Intervjuer till studien kommer att genomföras under perioden Jan – Mars 2019. Varje intervju 

kommer att ta c.a 40 minuter i anspråk.  
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Intervjuguide 

Sätta fenomenet i kontext 

Beskriv hur du upplever fenomenet mångbesökare på akutmottagningen?  

Hur definierar du en mångbesökare? 

Vilka känslor och tankar uppstår för dig i mötet med mångbesökare i ditt arbete?  

Ser du några svårigheter eller hinder i mötet med denna patientkategori? 

(Anteckningar om svar förs här för att använda som stöd i efterföljande steg.)  

Förstå fenomenet 

Kan du berätta om ett möte med en mångbesökare som du själv har varit med om? 

(uppföljning av denna berättelse med fördjupande frågor kring tankar och upplevelser av en 

faktisk situation respondenten har upplevt) I denna kategori kommer vi även att ställa vidare 

frågor och följdfrågor kring det som respondenten har berättat kring dom frågor som satte 

fenomenet i kontext.   

Klargörande av fenomenet. 

I detta stadie av intervjun kan fenomenet problematiseras för att eventuellt öka förståelsen för 

fenomenet, här kan även frågor som, ”hur menade du när du sa det här?” ”Kan du utveckla det 

du sa då?” ställas för att ytterligare belysa fenomenet.   Frågorna som ställs här kommer att 

vara beroende av respondentens tidigare svar.   
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