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SAMMANFATTNING 
 Antalet besök inom akutsjukvården ökar varje år. Det leder till högre krav på 
akutvårdspersonalens kompetens och förmåga till bemötande. Bemötande tenderar att vara en 
unik subjektiv upplevelse som kan ha stor betydelse för den enskilda individen. Bemötandet 
innefattar det skrivna språket, tonfall, ansikte mot ansikte, kroppsspråk och kroppsspråk med 
beröring. Alla har olika förutsättningar, fördelar och begränsningar. Sex procent av 
Stockholms läns landstings ca 550 000 akutbesök per år utgör en patientgrupp som har gjort 
fyra eller fler akutbesök på ett år. Patientgruppen kallas för mångbesökare och utgör en 
femtedel av den totala andelen akutbesök på akutmottagning. Statistik som stämmer väl 
överrens med internationell forskning. Liknande beteende påträffas inom primärvård och 
psykiatri. Det är en utsatt patientgrupp som väcker delade åsikter hos vårdpersonal. Alla är 
emellertid överrens om att mångbesökare kräver mer tid, resurser och ansträngning. Syftet var 
att beskriva mångbesökares upplevelser av bemötande inom akutsjukvård. Som metod valdes 
en litteraturöversikt där relevanta artiklar har samlats in från databaserna PubMed, CINAHL 
och PsycINFO. Resultatet av litteraturöversikten visade på mångbesökares förutsättningar och 
förväntningar på akutsjukvård, bemötande i akutsjukvården och relationen mellan patient och 
vårdpersonal. Sammanfattningsvis tenderar mångbesökare att utgöras av sårbara individer 
med svårigheter att hantera oroliga tankar och överväldigas lätt av känslomässig stress. När de 
väljer att söka vård präglas deras uppfattning av rädsla och oro. Akutsjukvården upplevs som 
en trygg plats, där mångbesökare vill känna sig respekterade och värderade. Ett dåligt 
bemötande resulterade i en känsla av att vara ovärdig vård, en fortsatt misstro och en 
undermedveten strategi där patienterna undvek att aktivt ta del av sin egen hälso- och 
sjukvårdsprocess. Resultatet visar även på en diskrepans mellan patienten och vårdpersonalen 
när det kommer till uppfattningar och förväntningar på vården och bemötandet.  
 
Nyckelord: Akutsjukvård, bemötande, mångbesökare, patientperspektiv  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT  
The number of visits in emergency care is increasing every year. It leads to higher demands 
on emergency personnel skills and capacity for reception. Reception tends to be a unique 
subjective experience that can be of great importance for the individual. The reception 
includes the written language, tone of voice, face to face, body language and body language 
of touch. All have different conditions, benefits and limitations. Six percent of Stockholm 
County Council approximately 550,000 emergency room visits per year constitute a patient 
who has made four or more emergency visits a year. The patient group is called frequent 
attenders and represent a fifth of the total percentage of emergency visits to the emergency 
room. Statistics correspond well with international research. Similar behavior is encountered 
in primary care and psychiatric care. There are a vulnerable population that evoke shared 
opinions of health professionals. All, however, agreed that frequent attenders require more 
time, resources and effort. The aim was to describe frequent attenders experiences of 
treatment in emergency care. A literature review was chosen as a method in which the 
relevant articles were collected from the databases PubMed, CINAHL and PsycINFO. The 
results from the collected data showed frequent attenders conditions and expectations for 
emergency care, reception in emergency care and the relationship between patient and health 
professionals. In conclusion, many visitors have tendencies to be vulnerable individuals with 
difficulties to manage anxious thoughts and are easily overwhelmed by emotional stress. 
When they choose to seek care is marked by their perception of fear and anxiety. Emergency 
medical care is perceived as a safe place, where many visitors want to feel respected and 
valued. A negative reception resulted in a sense of being unworthy of care, continued distrust 
and a subconscious strategy in which the patients avoided to actively take part in their own 
health care process. The results also show a discrepancy between the patient and health 
professionals when it comes to perceptions and expectations for care and treatment. 
Keywords: Emergency care, reception, frequent attenders, patient perspective 
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INLEDNING Det har skett en kraftig ökning av antalet besök på akutmottagning i Sverige det senaste 
decenniet. Sjuksköterskor träffar patienter som återkommer ofta, ibland dagligen. Ofta 
benämns patienten som "välkänd patient" i journalen. Dessa patienter kallas för 
mångbesökare, och är en komplicerad, resurskrävande och kostsam patientgrupp. Många 
sjuksköterskor anser att mångbesökares akutbesök är medicinskt onödiga och har låg 
allvarlighetsgrad. Det riskerar att påverka bemötandet på akutmottagning, och leda till att 
mångbesökare inte tas på allvar. 
 
BAKGRUND  
Akutsjukvård  
Akutsjukvård ur ett patientperspektiv 
Socialstyrelsen (2014, s.9) beskriver akutsjukvård som:  
  

Med akut skada eller sjukdom avses plötsligt inträdande, hastigt förlöpande sjukdom 
eller plötsligt åsamkad skada. Akut omhändertagande avser patienter som kräver 
omedelbar behandling i öppenvård eller inskrivning i slutenvården, Akut sjukvård 
omfattar i enlighet härmed åtgärder som inte bör vänta mer än timmar eller högst upp 
till ett dygn. 

 
Socialstyrelsen (2014) innefattar tillstånd hos patienten som kräver omedelbar bedömning i 
begreppet akutsjukvård. Det ryms en stor variation i tillståndens allvarlighetsgrad vid "akuta 
öppenvårdsbesök", något som också reflekteras i det stora antal enheter som förser patienter 
vård. Akutbesök hanterades traditionellt på sjukhusbundna akutmottagningar, men idag har 
många olika typer av mottagningar etablerats. Utöver akutmottagningar knutna till sjukhus 
kan akutbesök innebära akut tider på vårdcentral, jourcentraler, lättakuter, närakuter, 
cityakuter samt separata specialistakutmottagningar. Det speglar den variation av 
allvarlighetsgrad som begreppet akutsjukvård innefattar. Socialstyrelsen (2009) menar att alla 
vårdbehov relaterar i någon mån till tid. En del patienter är i behov av snabba åtgärder medan 
andra har möjlighet att vänta utan att i större utsträckning påverkas av den fördröjda åtgärden. 
Idag används väntetid som ett sätt att prioritera vårdbehov. Risken med ett sådant system kan 
vara att vissa patientgrupper blir underprioriterade, exempelvis patienter med kroniskt 
långvariga sjukdomar som är i behov av kontinuerlig sjukvård  
 
Socialstyrelsen (2009) menar att tillgängligheten till sjukvård är god i Sverige. Majoriteten av 
befolkningen har nära tillgång till primärvård, apotek eller kan snabbt hämtas av ambulans. År 
2009, ansåg 25 procent av befolkningen att de inte hade tillgång till den vård de behövde och 
20 procent avstod från att söka sjukvård trots att de var i behov av det. Detta var på grund av 
varierande skäl såsom att vissa ville avvakta medan andra inte ansåg sig kunna få den hjälp de 
behövde. En del upplevde att det var för besvärligt att söka vård (Socialstyrelsen, 2009). 
Vårdbarometern har sitt ursprung i Sveriges kommuner och landsting, och har till uppgift att 
mäta befolkningens uppfattning och attityder till hälso- och sjukvård. Enligt Vårdbarometern 
upplevde åtta av tio personer de senaste fem åren, att de har tillgång till den vård de behöver. 
Bakgrundsvariabler i mätningen som kan vara av betydelse är framförallt individens allmänna 
hälsotillstånd. Andra skillnader kunde ses i ålder, familjetyp och födelseland. Varannan 
tillfrågad individ upplevde inte att vård ges på lika villkor, det vill säga att det är vårdbehovet 
som är avgörande och inga andra faktorer. Den största anledningen till misstro uppgavs som 
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"socioekonomiska förutsättningar" alternativt av åsikten att "den som kan tala för sig får 
bättre vård" (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). 
 Akutmottagning 
Under 2014 uppskattades det totala antalet besök på akutmottagning vara 2,45 miljoner i 
Sverige (Socialstyrelsen, 2014). I USA har andelen akutbesök ökat med 20 procent mellan 
1995-2005, och under 2005 hade en femtedel av befolkningen gjort ett besök eller fler på 
akutmottagning. Andelen patienter som behövde akut behandling omedelbart-inom 14 min 
var 5,5 procent respektive 9, 8 procent. Det kan sättas i relation till andelen icke-akuta (kan 
vänta 2-24 h) som var 13,9 procent (Nawar, Niska & Xu, 2007). I Stockholms län görs ca 550 
000 akutbesök totalt per år (Olsson, 2006). En ordinär stockholmare gör 0,3 akutbesök per år, 
på något av de fem större akutsjukhusen: Karolinska sjukhuset (Solna, Huddinge), Danderyds 
sjukhus, Capio St. Görans sjukhus och Södersjukhuset. Stockholms Hälso- och 
sjukvårdsförvaltning har noterat en ökning av akutbesöken på 4,5 procent per år. Ökningen 
bedöms främst vara en konsekvens av tre faktorer: demografiska förändringar i 
patientunderlaget, förändrat upptagningsmönster och ett förändrat besökbeteende hos 
patienterna. Under perioden 2007-2012 har även befolkningen ökat med 1,9 procent, även om 
ökningen varierar inom länet (Stockholms Läns Landsting, 2013). 
 Akutsjuksköterska 
En akutsjuksköterska ska ha förmåga att utföra avancerad omvårdnad baserad på evidens och 
praxis. Sjuksköterskan ska även kunna identifiera livshotande tillstånd, fatta korrekta beslut 
och sätta rätt prioritering. Dessutom ska sjuksköterskan arbeta efter ett etiskt och 
personcentrerat förhållningssätt, där respekt för individens värdighet och integritet är i fokus 
(Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2008). Dagens akutsjukvård kräver 
specialistkompetens och brist på kompetens leder till allvarliga konsekvenser för patienten. 
Ibland räcker inte specialistsjuksköterskans kompetens och därför har funktionen avancerad 
specialistsjuksköterska utvecklats. Det innebär självständigt arbete på sjuksköterskeledda 
specialistmottagningar. Det har framgångsrikt utvecklats i främst USA men även i England, 
Australien och Nya Zeeland. Där används termen Advanced Nurse Practitioner, som påträffas 
inom framförallt primärvården. I Sverige används termen "avancerad specialistsjuksköterska" 
som innebär en legitimerad sjuksköterska med masterexamen samt påbyggnadsutbildning 
inom aktuellt område med utökad kompetens att självständigt fatta medicinska beslut, 
diagnosticera, ordinera och behandla hälsoproblem (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014a).  
Omvårdnad 
 Sjuksköterskans ansvarsområde 
I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor listas fyra 
ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Där 
poängteras även respekt för mänskliga rättigheter. Omvårdnad ska utföras med respekt oavsett 
ålder, kön, religion, hudfärg, bakgrund, funktionsnedsättning, sjukdom, sexuell läggning, 
nationalitet och politisk eller social ställning. Sjuksköterskan ska uppvisa respektfullhet, 
lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet. Hon ska även verka jämlikt och visa social 
rättvisa när resurser ska tilldelas och övrig tillgång till hälso- och sjukvård och andra vård och 
omsorgstjänster. (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b). 
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Bemötande 
 Ett meningsfullt bemötande tenderar att vara en unik subjektiv upplevelse, vars innebörd kan 
ha stor betydelse en lång tid efter vårdtillfället för individen. Bemötande kan också vara av 
olika betydelse för patienten och de närstående. Närståendes behov kan vara att ha någon att 
kunna luta sig emot eller någon de känner samhörighet med. Patienten har istället ett större 
behov av tillit och att känna att de var i goda händer (Gustafson, Snellma & Gustafsson 2012). 
 
Blennberger (2013) beskriver bemötande som något som alltid förekommer i arbetslivet. Alla 
typer av arbete innebär någon form av möte mellan andra människor. Han menar att 
bemötandet är kärnan i yrkesrollen. Det sker ett ständigt bemötande under arbetsdagens gång 
som innefattar ett samspel som sker i någon form av relation. Att ha ett intresse för bemötande 
kan utgöra en större förmåga till empatisk inlevelse i andra människors situation, en större 
tolerans och bidra till ökad medkänsla. Arman och Rehnsfeldt (2007) instämmer och 
konstaterar att vårdgivare och patient bemöter varandra, men att patienten är beroende av 
vårdgivarens förståelse och sensitivitet inför patientens egna upplevelser. Bemötande är alltså 
av avgörande betydelse, i synnerhet om den person som blir bemött befinner sig i en utsatt 
position och har ett starkt behov av en professionell aktörs handlande. Syskonbegrepp till 
bemötande är till exempel attityd, förhållningssätt och grundinställning, såväl som möte, 
relation och samspel (Blennberger, 2013). 
 
Bemötande utifrån etiken 
Blennberger (2013) lyfter fram bemötande utifrån etiken och belyser etiska aspekter som 
uppstår i samband med bemötande. Först värderas en person utifrån bemötandet. Det kan 
innebära en signal om respekt och uppskattning. Det kan även ge uttryck i form av kritik eller 
genom att visa förakt mot bakgrund av personens handlingar och/eller egenskaper. Är det rätt 
att alla människor ska värderas lika i bemötandet i professionella sammanhang, med utgång i 
alla människors lika värde? Eller borde det finnas utrymme för olikheter? För det andra 
bedöms ett visst bemötande genom handlingen, som kan vara rätt eller orätt i sammanhanget 
eller generellt. Därmed måste olika normer och värderingar beaktas, som sedan dirigerar vårt 
bemötande. Det leder vidare till hur ett visst bemötande ger olika konsekvenser. Det kan 
relateras till Trexlers (1996) forskning angående begreppet avvikande beteende (deviance). 
Hon menar att konsekvenser av beteenden kan variera beroende på aktör och inom vilket 
kontext beteendet observeras. Vad som anses vara ett avvikande beteende för en observatör 
kan bedömas och värderas annorlunda av någon annan.  Ett avvikande beteende är en hörd 
eller sedd handling som måste observeras och ogillas av någon för att övervägas som ett 
avvikande beteende. Fokuset i begreppet är inte handlingen eller handlingens etiologi snarare 
hur handlingen värderas och sedan hur det leder till någon form av bestraffning. 
 
Bemötandets beståndsdelar 
Bemötandet innefattar det skrivna språket, tonfall, ansikte mot ansikte, kroppsspråk och 
kroppsspråk med beröring. Alla har olika förutsättningar, fördelar och begränsningar. 
Bemötande av patienter på akutmottagning innebär oftast ett möte där tonfall, ansikte mot 
ansikte och kroppsspråk med eller utan beröring förekommer. Rösten och tonfallet ger språket 
ytterligare nyanser. Det i kombination med ordval är kritiska förutsättningar vid 
telefonsamtal, men även centralt i allt bemötande. Klang, värme eller kyla i rösten skapar en 
stämning som bidrar till en positiv eller negativ uppfattning hos mottagaren. Ansikte mot 
ansikte, med andra ord ansiktsuttryck, ögonkontakt och minspel innebär en ytterligare 
dimension. Ansiktsuttryck kan ha stor betydelse även vid korta möten, så kallat 
mikrobemötande. Ett nedlåtande, likgiltigt eller irriterat ansiktsuttryck riskerar att skada 
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mottagarens självkänsla och välbefinnande. Motsatta uttryck som signalerar respekt, 
uppmärksamhet eller vänlighet kan istället höja självkänslan och öka välbefinnandet. 
Kroppsspråket innebär kroppshållning, gester men även kläder och kroppslig stil. I 
professionella sammanhang signalerar uniform klädsel outtalade etikettsideal. Kroppsspråket 
vid bemötande har betydelse för framtoning och påverkar hur vi uppfattas av 
andra(Blennberger, 2013). 
 
Även beröring påverkar uppfattningen av bemötandet. Framförallt professionell beröring i 
exempelvis omvårdnad, kan i stor grad påverka mottagarens självkänsla. Beröring spelar 
också en stor roll vid hälsningsuttryck med kroppskontakt. Hälsningar är mycket viktigt i 
bemötande (Blennberger, 2013). 
 
Bemötande i den professionella rollen 
Svensk Sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad (2010a) beskriver en 
grundförutsättning för professionellt bemötande. Ett möte mellan patient och vårdare innebär 
ett tillfälle där verkligheten delas. Patient och vårdare innehar ett lika värde, samtidigt som 
vårdrelationen innebär asymmetriska förutsättningar då det är patienten som är i behov av 
vård. Därför bör vårdaren reflektera över människors ömsesidiga beroende av varandra och 
maktförutsättningar. Det ömsesidiga beroendet spelar en stor roll hur vi ser oss själva som 
människor och hur vi uppfattar världen. Patienten är i beroendeställning, och vårdaren har 
inflytande inte enbart i fysisk omvårdnad utan även över patientens förståelse och självbild. 
Patientens hälsa är i behov av vårdarens teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter såväl som 
att vårdaren möjliggör en utveckling hos patienten.  
 
De sex kärnkompetenserna 
 "För att tillgodose samhällets förväntningar på en god och säker vård, är sjuksköterskors, 
liksom övrig vårdpersonals kompetens en grundläggande fråga"(Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2014c. s. 5). Den professionella kompetensen hos sjuksköterskan 
bestående av personliga färdigheter, värderingar och etik utgör en grund. Det kan sedan 
kompletteras med de sex så kallade kärnkompetenserna: personcentrerad vård, samverkan i 
team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och 
informatik. Fortsatt användande av kärnkompetenserna kommer att utgöras av 
personcentrerad vård (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014c). 
 
Personcentrerad vård  
Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2010b) handlar personcentrerad vård om omvårdnad 
som ser till hela personen, med fokus på andliga, existentiella, sociala och psykiska behov till 
lika stor del som fysiska behov. Det är viktigt att visa respekt utifrån personens upplevelse 
och tolkning av sin sjukdom och ohälsa. Med andra ord, att utgå från vad hälsa innebär för 
den enskilda individen. En personcentrerad vård ska också likställa personens unika 
perspektiv med det professionella perspektivet. 
 
Begreppet utgår ifrån att vi alla riskerar ohälsa eller sjukdom, men att ingen person blir sin 
sjukdom eller sina symtom. På så sätt skiljer sig personcentrerad vård från patientcentrerad 
vård. Med ordet patient så sätts sjukdomen före personen, och det unika i varje person 
åsidosätts framför en kategorisering av en stor grupp människor som kanske enbart delar ett 
behov av vård och stöd. På så sätt kan personperspektivet leda till andra värden, resurser och 
prioriteringar. Det personcentrerade synsättet menar att människors identitet skapas till stor 



5 

del i mötet med andra. Därmed är vad vårdpersonal väljer att göra, samt hur det görs helt 
beroende på om vården blir personcentrerad eller inte. För sjuksköterskans profession innebär 
detta att personen sätts framför sin sjukdom, och att de behov hen identifierar har lika stor 
betydelse som de behov som den professionella personalen framför. Det innebär också att 
sjuksköterskan står upp för personen som befinner sig i sjukvården, och att sjuksköterskan har 
ett ansvar att professionellt argumentera för personens perspektiv som en giltig tolkning, 
likställd den medicinska eller psykologiska tolkningen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010).  
 
Svårigheter med implementering av personcentrerad vård har sitt ursprung i brist på en 
överrenskommen standardiserad definition och definition av tillhörande begrepp som ”mål”, 
”preferenser” och ”värderingar”. Utöver det tillkommer funderingar på vad som är realistiskt 
möjligt att implementera inom olika vårdinstanser. Traditionella arbetssätt, vårdpersonals 
arbetsbörda och brist på ekonomiska resurser riskerar att försvåra en personcentrerad vård.  
Dessutom uppstår etiska frågeställningar när individens behov styr omvårdnaden, och fattar 
ett beslut som starkt avviker från sjukvårdspersonalens uppfattning som potentiellt kan öka 
risken för försämring eller död. Personcentrerad vård ställer höga krav på sjukvårdens 
förmåga till samarbete och kommunikation, inte enbart mellan vårdgivare och patient utan 
också mellan olika instanser. Koordinering och flexibel team-baserad omvårdnad är 
nyckelfunktioner, som kräver stöd från ledning och organisation (The American Geriatrics 
Society Expert Panel on Person-Centered Care, 2016). 
 
Individens perception av sin sjukdom 
Broadbent, Kydd, Sanders och Vanderpyl (2008) studerade individens perception av sin 
sjukdom och fann att den har stor betydelse för patientens fungerande, hens attityder till 
behandling, sjukvårdsbesök och är till stor del förenad med patientens behov. En negativ 
uppfattning påverkar flera dimensioner såsom fler symtom, orsakar mer känslomässig stress 
och oro, har en längre duration och är svårare att kontrollera. Det påverkar individens 
perception av kontroll som är en av de viktigaste faktorerna för individens coping 
(anpassning, bemästring). Det bekräftas av Graubaeck och Hall (2009) som konstaterar att 
sjukdom leder till en personlig process, där förlust av kontroll och genomgripande 
förändringar påverkar kropp och själ. Vanligt förekommande i tidigare teorier om individens 
perception av sjukdom, är växlande faser präglade av motsatser: hopplöshet och hopp, 
uthållighet och lidande, sjukdomsupplevelse och välbefinnande, återfall och framsteg i ett 
kontinuerligt och återkommande förlopp. Patienten och närstående använder sig av 
bemästringsstrategier för att uthärda och kämpa mot lidande. Det innebär en kamp för att 
återfå sig själva, återfå kontrollen och hitta välbefinnande. Det upprepas av Arman och 
Rehnsfeldt (2007) som understryker det djupa beroende och sårbarhet en individ kan uppleva 
i kontakt med omvårdnad. 
 
Genom att ta hänsyn till individens subjektiva uppfattning av sin sjukdom kan vårdpersonal 
bidra till att skapa förståelse hos patienten. Vårdpersonal kan behöva förklara att 
sjukdomsförloppet kan vara under en lång tid, och att det finns personliga förutsättningar som 
kan bidra till att skapa en känsla av kontroll. Därmed kan patientens följsamhet och 
fungerande förbättras, minska behov och reducera utnyttjande av vårdresurser (Broadbent et. 
al., 2008). 
 
Somatisering  
Inom sjukvården finns en grupp av patienter som presenterar fysiska symtom som inte går att 
identifiera utifrån konventionell patologi (Rosendal, Fink, Bro & Olesen, 2004). Det kallas för 
medicinskt oförklarliga symtom, eller funktionella somatiska symtom (De Gucht & Maes, 
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2006). Idag tolkas fysiska symtom inom gränserna av en biomedicinsk modell, där sjukdom 
definieras utifrån somatiska parametrar. Somatisering befinner sig utanför dessa gränser och 
kräver därmed en annan förståelse av individens perception av sjukdom. Den somatiserande 
patienten passar inte in i den existerande biomedicinska modellen (Rosendal et. al., 2004).  
 
Malmqvist (2000) beskriver somatisering som fysiska symtom orsakat av psykiska 
påfrestningar, exempelvis psykisk sjukdom (störning) såsom depression, ångesttillstånd, eller 
sociala faktorer som levnadssituation eller konflikter. Det är en omedveten process som ofta 
ger diffusa och generella symtom, som trötthet eller lokal smärta i en eller flera kroppsdelar. 
Diagnostiska åtgärder såsom blodprovsanalys eller röntgenundersökningar ger inga utslag. 
Det förekommer att patienter simulerar eller medvetet överdriver sin sjukdomsbild men det är 
ovanligt, och hör inte till begreppet somatisering. Rosendal et. al. (2004) poängterar att 
somatisering bör skiljas från stressreaktioner med inslag av fysiska symtom. Det är en vanlig 
mänsklig reaktion på trauma och bör inte ses som onormalt. Det är först ett problem när 
individen tillskriver stressen och de somatiska symtomen till en fysisk sjukdom, och därefter 
eftersöker en medicinsk diagnos och behandling. 
 
Somatisering utgår från en komplicerad sjukdomsbild, som kan antas bero på psykiska 
(psykosociala) faktorer som dominerande orsak. För de flesta patienter är begreppet okänt, 
och en diagnos uppfattas ofta som negativt, kränkande och svårt att acceptera. Patienter kan 
även förväxla diagnosen med begreppet simulering, som anses skamligt. Om orsaken 
dessutom anses vara sociala faktorer kan en diagnos innebära skuldbeläggande av anhöriga 
eller personer i patientens närhet (Malmqvist, 2000). De Gucht och Maes (2006) menar att 
kronisk eller återkommande former av somatisering är förenade med ökad sjukskrivning, 
brukande av sjukvårdsresurser och handikapp, som oundvikligt bidrar till betydande kostnader 
för samhället.   
 
En läkare som misstänker somatisering står inför en komplicerad situation, då stor risk för 
feldiagnostisering föreligger och att somatisk sjukdom "missas". Därmed är risken för att 
ytterligare diagnostiska åtgärder utförs överhängande. Behandling anses vara samtalsterapi 
som kan vara svår och pågå under lång tid (Malmqvist, 2000).   
Mångbesökare 
 En mångbesökare på akutmottagning definieras som en person med fyra eller fler besök under 
12 månader. Diagnoser som mångbesökare söker för är somatiska besvär med stor variation, 
psykiska besvär eller en kombination av båda.  Andningsbesvär är vanligt förekommande, 
framförallt hos unga och barn. Det finns även studier som visat på stor andel 
missbruksrelaterade besök och besök relaterat till somatisk smärta. Gemensamt för många 
studier är svårigheter att på ett rättvisande sätt beskriva mångbesökare utifrån diagnoser 
(Olsson, 2006; Locker, Baston, Mason & Nicholl, 2007; Bieler et. al., 2012; Salazar et. al., 
2005). 
 
Mångbesökare på akutmottagning 
Stockholms läns landstings akutmottagningar tar tillsammans emot ca 550 000 akutbesök per 
år. Besöken utgörs av ca 330 000 patienter. Bland dessa patienter finns en liten andel på ca 
sex procent, som har gjort fyra eller fler akutbesök på ett år. År 2004 var det 20 593 personer 
som stod för 114 000 besök (21%) på sjukhusens akutmottagningar, 109 000 läkarbesök inom 
primärvård, 120 000 besök på andra sjukhusmottagningar, 20 000 besök i psykiatrisk 
öppenvård och 55 000 besök i slutenvården. Den här patientgruppen utgör en femtedel av den 
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totala andelen akutbesök på akutmottagning (Olsson, 2006). Det stämmer överens med 
internationell statistik där populationen av mångbesökare ligger mellan 4,5 procent upp till 
åtta procent som har en besöksfrekvens mellan 21-28 procent av den totala andelen akutbesök 
på akutmottagning (Bieler et. al., 2012; Pines et. al., 2011; Brennan, Chan, Hsia, Wilson & 
Castillo, 2014; Miller et. al., 2013). En tydlig internationell definition av begreppet 
mångbesökare existerar inte. Den tenderar att skifta beroende på studie och bidrar till 
svårigheter att jämföra och summera publicerade studier. Vanligtvis definieras mångbesökare 
utifrån antalet besök på akutmottagning inom ett år eller 12 månader i följd. Det varierar 
mellan tre till 20 besök inom ett år alternativt tre gånger inom en månad. Internationellt såväl 
som nationellt anses den vedertagna definitionen utgöra fyra besök eller fler inom ett år (Pines 
et. al., 2011; Olsson, 2006; Locker et al., 2007). Pines et. al. (2011) poängterar att dagens 
forskning om mångbesökare till stor del handlar om antal besök, när det finns ett behov att 
studera fenomenet utifrån subgrupper inom populationen baserat på beteende och vanor, 
besöksmönster över tid, brukande av olika resurser inom akutsjukvård och om besöken sker 
på en eller flera akutmottagningar. 
 
Mångbesökare över tid 
Andelen mångbesökare och antalet besök tenderar att hållas konstant över året. Det innebär 
inte att individerna inom populationen förblir detsamma. Flertalet mångbesökare byts ut, och 
nya tillkommer utan att forskning har kunnat belysa fenomenet tillräckligt. En mindre andel 
(20%) kvarstannar och fortsätter att frekvent besöka sjukvården under två till flera år. 
Mekanismerna bakom detta in - och utflöde, och identifiering av mångbesökare är till stor del 
fortfarande okänt och utgör en gäckande fråga inom forskningen (Olsson, 2006). 
 
Karaktärsdrag och sociala faktorer 
Andelen mångbesökare tenderar att öka med stigande ålder men det finns ingen tillgänglig 
statistik över besöksorsaker och diagnoser i Sverige (Olsson, 2006). Generellt har 
mångbesökare allvarligare sjukdomar (ofta av kronisk karaktär), är äldre patienter och 
besöker akutmottagningen med smärtrelaterade symtom (Pines et. al., 2011). Andelen kvinnor 
är något högre (54%) än män, men kvinnor söker även oftare sjukvård än män i åldersspannet 
15-44 år. I andra åldersgrupper förekommer män i högre grad (Olsson, 2006).  
 
I litteratur om mångbesökare nämns ofta social och psykosocial utsatthet. Tidigare studier har 
visat på en större sårbarhet hos mångbesökare än hos övriga patienter (Olsson, 2006). Bieler 
et. al. (2012) beskriver sårbarhet som en ansamling av specifika sociala och medicinska 
faktorer. Inom sociologi och omvårdnad definieras en sårbar population som en population 
med högre risk för sämre fysiska, psykiska eller sociala hälsoutsikter och ojämlikhet inom 
hälso- och sjukvård. Sociala faktorer som påträffats i samband med mångbesökare är närhet 
till akutmottagning, arbetslöshet eller i behov av socialbidrag. Till viss del anses hemlöshet 
eller en osäker boendesituation vara en påverkande faktor. Mångbesökare utgör en 
underkategori av patienter och deras behov skiljer sig från andra akutvårdsbesökares. De är 
mer ensamma, mer socialt utsatta, har mindre stöd från personer i deras närmaste omgivning 
och har en ökad mortalitet (Bieler et al., 2007; Salazar et. al., 2005). 
 Medicinsk sjukdomsbild 
Vanligaste besöksorsaker är somatiska sjukdomar men även psykisk sjukdom och/eller 
alkohol/drogmissbruk (Locker et. al., 2007; Bieler, et. al., 2012; Salazar et. al., 2005). 
Brennan et. al. (2014) fann att mångbesökare med en primär psykiatrisk diagnos var fem 
gånger mer sannolik att möta på akutmottagning trots att det var en liten del (3,3 %) som 
frekvent (fyra gånger eller fler) besökte psykiatrisk akutmottagning. Andra studier fann 
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korrelation mellan antal frekventa besök inom akutsjukvården och frekventa besök på 
psykiatrisk akutmottagning (Aagaard, Aagaard & Buus, 2013). Flera variabler (antal 
medicinska och psykiatriska inläggningar, antal dagar inneliggande slutenvård, och fem eller 
fler samarbeten med andra sjukvårdsområden) inom användandet av sjukvårdsresurser har 
undersökts och återfunnits i mångbesökares journaler. Det förstärker bilden av mångbesökares 
faktiska sjukdomsgrad och ett behov av ökad specialiserad omvårdnad (Bieler et. al., 2007). 
 Mångbesökare i andra kontext 
 Mångbesökare inom primärvård 
Bergh (2005) menar att flertalet mångbesökare inom primärvården är fysiskt, psykiskt eller 
terminalt kroniskt sjuka. Psykiska besvär, framförallt depression är också mer vanligt än hos 
övriga patienter. Depression är även ännu mer förekommande hos äldre mångbesökare. Inte 
heller inom primärvården finns en tydlig definition av mångbesökare. Mångbesökare existerar 
inom alla åldrar och hos båda könen, även om kvinnor i hög - och medelålder till viss del är 
mer förekommande. Anledningar till mångbesökares frekventa sökmönster kan bero på låg 
stresstolerans, somatisering och hypokondri. Även sociala faktorer kan vara en förklaring men 
resultat från tidigare studier har inte kunnat bidra med tydliga slutsatser.  
 
Inom primärvården finns svårigheter med jämförelser mellan mångbesökare. Det finns inte 
heller tydliga resultat som indikerar vad frekventa besök av mångbesökare beror på. Om det 
beror på beteende oberoende av vilket besvär de söker för eller om det är specifika 
karaktärsdrag av besvär eller sjukdom. Ungefär hälften av mångbesökarna inom primärvården 
besvärades av fysisk sjukdom och en tredjedel sökte för en kombination av fysiska, psykiska 
och sociala besvär. I studier angående besöksmönster noterades återkommande besök för 
psykiska, endokrina och cirkulatoriska besvär, som bidrar till ett oproportionerligt 
besöksmönster hos mångbesökare. Dessa besvär (exempelvis, diabetes, högt blodtryck eller 
hjärtsvikt) involverar ett antal åkommor som kräver regelbundna återbesök, och kan därmed 
inte anses vara en indikation för patientbeteende. (Foster, Jordan & Croft, 2006).  
 
Mångbesökare inom psykiatri 
Mångbesökare inom psykiatrin har ofta en mångårig kontakt med psykiatriska kliniker och 
pågående behandling. Ångest är till största del anledning till kontakt med vården. Sociala 
faktorer som försvårar livssituationen kan vara en otrygg boendesituation, omfattande 
relationsproblem eller avsaknad av socialt nätverk. En återkommande problematik är en icke-
existerande sysselsättning och brist på sammanhang. Även inom psykiatrin ter sig 
mångbesökares situation som kaotisk och svåröverskådlig. Ofta tenderar den här 
patientgruppen att "hamna mellan stolarna" (Andersson, Rönnbäck, Rosenqvist & Holm, 
2014).  
 
Aagaard et. al. (2013) beskriver mångbesökare som en ökande patientgrupp inom psykiatrisk 
akutsjukvård. De är fler kroniskt sjuka som presenterar svårare grad av psykiatriska besvär. 
Anledningen till att mångbesökare ökar tros bero på minskade slutenvårdsplatser alternativt 
mindre tillgång till skyddade boenden och minskad tillgång till den psykiatriska öppenvården. 
Mångbesökare anser den psykiatriska akutmottagning som ett komplement till deras 
existerande kontakt med vården. 
 
Brennan et. al. (2014) menar att mångbesökare med primära psykiatriska diagnoser utgör en 
mindre del av mångbesökare men använder oproportionerligt stora resurser jämfört med andra 
mångbesökare. Generellt är prevalens av missbruk högre inom den här gruppen av 
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mångbesökare och det finns en högre förekomst av samexisterande sjukdomar och allvarliga 
psykiska störningar. Patienter med psykisk sjukdom i kombination med missbruk kräver 
intensiva interventioner för lyckad behandling, där båda diagnoserna bör tas i beaktning för 
att minska risken för misslyckad behandling. Resultat av studien visade en hög förekomst av 
kroniska lungsjukdomar, något som kan vara av betydelse hos patienter med depression och 
ångestsyndrom, då det bidrar till en ökad risk för exacerbationer och därmed till ökade 
akutbesök (Brennan et. al. 2014). 
 
Sjuksköterskans uppfattning om mångbesökare 
 Sjuksköterskor som intervjuats angående mångbesökare, beskriver initialt alla 
patientkategorier som välkomna till akutmottagningen. Vid djupare diskussion menar flera 
sjuksköterskor att mångbesökare som stoppar upp flödet, inte tar till sig information eller 
medicinska råd och vägrar medverka till behandling, borde söka sjukvård någon annanstans 
(Buus, 2011). Sjuksköterskor inom primärvården förväntar sig patienter som söker för 
varierande besvär, även besvär utan medicinsk orsak eller medicinskt onödiga besök. Alla är 
dock överrens om att mångbesökare kräver mer tid, resurser och ansträngning (Bischoff, 
Hollist, Patterson, Williams, Prest, & Barkdull, 2007). Hansagi, Edhag och Allebeck (1991) 
belyser fientliga attityder inom akutsjukvård som medvetna eller omedvetna, gentemot 
patienter som använder sjukvårdsresurser på ett "olämpligt" sätt och därmed fördröjer 
omvårdnaden för alla andra. 
 
Buus (2011) exemplifierar mångbesökare utifrån "lätta" mångbesökare kontra "svåra" 
mångbesökare. En lätt mångbesökare var enkel att hantera, då hens diagnos och behandling 
var lämplig för akutmottagningen. En svår mångbesökare var en patient som inte svarade som 
förväntat på behandlingen och fortsatta lönlösa vårdinsatser upprepades. Sjuksköterskorna 
menade att mångbesökarna själva bidrog till sin sjukdomssituation på grund av bristande 
compliance (följsamhet). Bischoff et. al. (2007) höll med om att mångbesökare inte alltid var 
problematiska, men att vissa beteenden såsom manipulation, eller upprepat sökande för socialt 
stöd/lugnande besked bidrog till en känsla av olust.  Känslan beskrevs som en omisskännlig 
känsla av olust i magen, bröstet eller halsen hos sjuksköterskorna. Det ansågs bero på att 
patientens beteende underminerar tilliten i relationen mellan vårdgivare och patient. Patienten 
måste kunna lita på en kompetent och skicklig sjukvård samtidigt som sjukvården måste 
kunna lita på att patienten söker för verkliga akuta besvär och att hen gör sitt bästa för att 
upprätthålla sin hälsa och fullfölja behandlingsrekommendationer. 
 
Trexler (1996) lyfter fram sjukvården som en klinisk miljö där det finns stor tendens att 
kategorisera och placera beteenden i fack som sedan stämplas. Stämpling innebär inte enbart 
en risk för misstolkning av patientens beteende, det kan även bidra till felaktigt använda 
kontrollåtgärder utan att beakta händelser som kan ha bidragit till ett avvikande beteende. 
Leiderman och Grisso (1985) konstaterar att gruppering av patienter med hjälp av informella 
etiketter är en del av den medicinska subkulturen. Språket som används är inte avsett för 
patienternas öron. Det är mer för interaktionen mellan sjukvårdspersonal och utspelar sig 
"bakom kulisserna".   
 
George och Dundes (1978) menar att "svåra" patienter diskuterades redan under 1950-talet, då 
fenomenet "the gomer" ("Get Out of My Emergency Room" alternativt "Grand Old Man of 
the Emergency Room") introducerades. Uttrycket tros ha uppstått på större sjukhus i USA och 
representerade en försvagad patientgrupp med svårigheter såsom inkontinens och dålig 
hygien. "The gomer" var en äldre man, ofta med ett alkoholmissbruk och med försörjning av 
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socialbidrag. Sjukhusjournalen var lång med upprepade akutbesök. För "the gomer" var livet 
som inneliggande patient att föredra framför livet på utsidan. Därför ansågs patientens 
anledningar till akutbesöken vara påhittade och att patienten inte hade någon önskan om 
förbättring vid de tillfällen han faktiskt var sjuk (George & Dundes, 1978). 
Problemformulering  
Mångbesökare beskriver sin situation som sammansatta problem samt ser ett behov av att 
sjukvårdpersonal har förmåga att se bortom det för vårdtillfället aktuella problemet. Tidigare 
studier visar att mångbesökare länge försöker klara situationen på egen hand, för att sedan 
söka sjukvård när situationen upplevs akut, eller då de ser symtomen som livshotande. Den 
medicinska sjukdomsbilden bekräftar även mångbesökare som somatiskt sjuka med 
komplicerande inslag av psykisk sjukdom och/eller missbruk. Deras akutbesök leder till mer 
inneliggande vård och involverar fler instanser än den ordinära besökaren. Inom 
akutsjukvården måste sjuksköterskan kunna bemöta alla typer av patienter, även de patienter 
som inte är "lätta" och lämpliga för akutmottagningens flöde.  Mångbesökarens förväntningar 
på sjukvården innefattar hjälp att lindra/bota den akuta sjukdomen/skadan och att ta del av 
tryggheten sjukvården står för. Patientens starka oro inför sin situation innebär att hen 
befinner sig i en utsatt och sårbar situation på akutmottagningen vilket ställer stora krav på 
vårdpersonalens bemötande och omhändertagande.  
 
Det är därför viktigt att i litteraturen efterforska hur mångbesökaren upplever bemötandet 
inom akutsjukvård. 
 
SYFTE 
 Syftet var att belysa mångbesökares upplevelser av bemötande inom akutsjukvård. 
 
METOD 
 
Ansats och design 
 För att kunna tolka och skapa mening i människans subjektiva upplevelse av omvärlden, har 
en kvalitativ innehållsanalys av induktiv karaktär valts. En förutsättning för att utföra en 
litteraturöversikt är att det finns tillräckligt många kvalitativa studier tillgängliga som kan 
utgöra ett underlag för analys och slutsatser. Forskaren bör utgå från en väl formulerad 
problemformulering och en noga dokumenterad sökmetod. Studier inom ämnet ska övervägas 
utifrån litteraturöversiktens syfte, kvalitet, och etiskt förhållningssätt (Forsberg & Wengström, 
2013). Polit och Beck (2012) menar att en litteraturöversikt bör vara systematisk, tydlig och 
kunna återskapas enligt författarens redovisning av metod.  
 
Urval 
 Forsberg och Wengström (2013) beskriver urvalsprocessen som: 1. Att identifiera 
problemområde och definiera sökord. 2. Val av inklusions - och exklusionskriterier. 3. 
Utförande av sökning i utvalda databaser. 4. Manuell sökningen av relevant material från 
pågående forskning som ännu ej är publicerad. 5. Relevanta titlar väljs ut och kontrolleras 
utefter sammanfattning (abstract). Det leder i sin tur till ett första urval som fortsätter att 
granskas. 6. Därefter läses artiklarna i sin helhet och kvalitetsbedöms.  
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Initialt undveks exklusionskriterier, utöver att artiklar skulle vara skrivna på engelska och ha 
tillstånd från etisk kommitté. Urvalet utgick från titel med hänvisning till uppsatsens syfte, 
därmed exkluderades inte artiklar på grund av ålder utan av kvalitetsbrister alternativt annat 
fokus än patientperspektiv. Sökstrategin utgick från initiala insamlade titlar, vars ämnesord i 
sammanfattningen benämnde begreppet mångbesökare. Titlar som ansågs relevanta för 
studiens syfte lästes via abstract, och vid fortsatt intresse, därefter i fulltext. Artiklar som 
valdes ut och inkluderades i studien belyser bemötande av mångbesökare inom akutsjukvård, 
psykiatri och primärvård. De lästes därefter noggrant och vid upprepade tillfällen genom hela 
arbetsprocessen.  
 
Inklusionskriterier har varit att en synonym för mångbesökare nämns i artikelns titel i 
kombination med ett kvalitativt fokus i studiens syfte. Kvantitativ studiedesign har övervägts 
där syftet på något sätt har riktats mot mångbesökares upplevelser på akutmottagning. De 
kvantitativa artiklar som påträffades med passande syfte, exkluderades på grund av 
otillräckligt beskriven metod eller tvivelaktiga urvalsmetoder. Därmed har endast kvalitativa 
artiklar använts i litteraturöversikten. Exklusionskriterier har varit artiklar vars syften, har 
riktats mot specifika behandlingsprogram för mångbesökare. Även artiklar om mångbesökare 
med specifika diagnoser har exkluderats, då studiens syfte fokuserat på alla typer av 
mångbesökares upplevelse av bemötande inom akutsjukvård, psykiatri och primärvård. 
Artiklar som utgår från närståendes perspektiv har exkluderats och därmed har barn som 
mångbesökare exkluderats då urvalet tenderar att utgå från föräldrars perspektiv.  
 
Genomförande  
Arbetsprocessen inleddes med artikelsökningar i framförallt databasen PubMed, med fokus på 
mångbesökare på akutmottagning. Det initiala sökresultatet var inte tillfredsställande och 
krävde tankeverksamhet och ett kreativt förhållningssätt, som resulterade i en bredare 
sökstrategi. Ett problemområde inom begreppet mångbesökare är det faktum att MeSH-term 
ännu inte är fastställd. Det i kombination, med en varierande grad av konsensus över vad 
aktuell patientgrupp bör benämnas som, utgjorde en svårighet i att uppnå ett tillfredställande 
dataresultat. 
 Fortsatt sökning efter material utfördes med hjälp av databaserna Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature[CINAHL] och PsycINFO (Polit & Beck, 2012). 
Databaserna valdes utifrån deras inriktning på insamlad forskning om omvårdnad och 
psykologi. Särskilt intresse visades studier med kvalitativ design och redovisat 
patientperspektiv. Detta då kvalitativ metod inte utgår från en generalisering av populationen 
utan syftar till att beskriva, förklara och skapa förståelse för ett redovisat problemområde 
(Forsberg & Wengström, 2013).  
 
Begreppet mångbesökare utforskades grundligt i jakt på synonymer, då Medical Subject 
headings [MeSH] eller "headings" för fenomenet saknades. Sökning efter artiklar kan utföras 
med hjälp av manuell fritextsökning eller via MeSH-termer. MeSH-termer utgår från 
ämnesord och ingår i respektive databas ämnesordlista (thesaurus). Under varje ämnesord 
ingår underrubriker som utgör ett sökträd. Genom att kombinera MeSH-termer med 
fritextsökning kan ett snävare resultat uppnås (Forsberg & Wengström, 2013). I databasen 
CINAHL benämns MeSH-termer som "headings", och PsycINFO använder sig av Thesaurus 
of Psychological Index Terms. Då olika databaser använder olika uttryck och begrepp måste 
sökstrategier anpassas eller omformuleras för varje enskild databas (SBU, 2014). 
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Synonymer för mångbesökare samlades in och användes i fritextsökning, med hjälp av den 
booelska operatorn "OR", som därmed utvidgade sökningen och gav ett bredare resultat 
(Forsberg & Wengström, 2013). Totalt insamlades 13 synonymer av begreppet 
mångbesökare: "Re-attenders", "frequent visitors", "high frequency users", "high utilizers", 
"high consumers", "high users", "high consulters", "high attenders", "frequent users", "high-
frequency use", "frequent attendance", "frequent attenders" och "frequent utilizers". Dessa 
synonymer användes sedan i kombination med MeSH-term/headings för akutsjukvård 
(PubMed: emergency medical service, CINAHL: emergency service, PsycINFO: emergency 
service), primärvård (PubMed: primary health care, CINAHL: primary health care, 
PsycINFO: primary health care) och psykiatrisk vård (PubMed: mental health services, 
CINAHL: mental health services, PsycINFO: mental health). Att använda sig av MeSH-
termer/headings är ett ytterligare sätt att söka i databaser, som då utgår från en ämnesordlista 
(thesaurus) med förutbestämda termer (Forsberg & Wengström, 2013). Andra sökord som 
användes var "non-urgent"/"nonurgent" i kombination med MeSH-term/headings för 
akutsjukvård och "emergency department" som fritext. Artikelsökning har pågått under 
november 2015-februari 2016. Då så många synonymer för begreppet mångbesökare har 
använts, presenteras enbart sökning vid ett tillfälle i en tabell (bilaga 1). Det utgör en slutgiltig 
sammanfattning av totalt utvalda artiklar från nämnda databaser. Dubbletter av artiklar som 
påträffas i databaserna redovisas inte, enbart det slutgiltiga urvalet. 
 
Ett komplement till databassökning kan vara en manuell sökstrategi. Forsberg och Wengström 
(2013) föreslår genomgång av referenslista till tidigare utvalda artiklar. Det 
tillvägagångssättet bekräftas av Polit och Beck (2012) som också tar upp "the ancestry 
approach". Att använda sig av upprepad citering av tidigare studier, som sedan letas upp med 
hjälp av referenslista och används som primärkälla istället för sekundärkälla. Dessa strategier 
resulterade i tre artiklar. Två artiklar av samma författare (Wiklund-Gustin, 2011, 2012) 
inkluderades med hjälp av manuell sökning, då de slumpmässigt påträffades i samband med 
en sökning med hjälp av söktjänsten Google, på en tidigare utvald studies författare (Olsson & 
Hansagi, 2001). Den påträffades i lista med artiklar som citerat Olsson och Hansagi (2001). 
Slutligen inkluderades en artikel som påträffats vid upprepade citeringar i andra artiklar 
(Malone, 1996). Totalt insamlades femton artiklar som utgör grunden för litteraturöversikten.  
 
Databearbetning   
Resultatet från databassökningarna analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Det innebar 
att data systematiskt och stegvist klassificerades för att kunna identifiera mönster och teman. 
Resulterande data identifierade meningsbärande enheter, som kodades till kategorier, där 
identifierande centrala teman utvecklades med hjälp av ett latent förhållningssätt (Graneheim 
& Lundman, 2004). Ett exempel på databearbetningen kan ses i tabell I. Att analysera en text 
vetenskapligt innebär att det undersökta fenomenet delas upp i mindre delar och sedan 
undersöks enskilt. När det har utförts tar syntesen vid. De mindre delarna förs åter samman till 
en ny helhet. Då induktiv analys användes uppstod mönster och kategorier som initialt inte är 
framträdande. Genom att först nå djupet i texten kunde sedan data integreras i modeller som 
kan förklarar omvärlden på nya sätt. (Forsberg & Wengström, 2013).   
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Tabell I. Exempel på databearbetning 
Meningsbärande enhet Kod Kategori Tema 
An experience that is described often is that 
other people, healthcare staff as well as friends 
and colleagues, believe that they are actually not 
sick, and that they attend the healthcare centre 
just to get advantages such as early retirement 
or a doctor´s certificate so that they do not have 
to work. 

Mångbesökares 
perception 

Bemötande Misstro 

 
En sammanfattning av utvalda artiklar presenteras i en matris (se bilaga 2), som efterföljs av 
Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag för kvalitetsgranskning (se bilaga 3). Under 
analysen uppstod tre huvudkategorier, som sedan sorterades under subkategorier (Tabell II). 
 
Tabell II. Index över kategorier 
Huvudkategori Subkategorier 
Mångbesökares förutsättningar och 
förväntningar 

Mångbesökares perception av sig själva 
Praktiska och logistiska anledningar till 
akutbesök 
Traumatiska upplevelser och instabil uppväxt 
Symtomens mening 
Kompensatoriska strategier 

Bemötande i akutsjukvården Att besöka sjukvården 
Positiva upplevelser av bemötande i 
akutsjukvården 
Negativa upplevelser av bemötande i 
akutsjukvården 
Misstro 

Relationen mellan patient och vårdpersonal Vårdpersonals påverkan på patientens 
beteende 
Stor respekt inför vårdpersonal 
Patienters strategier till positivt bemötande 
Mångbesökares förväntningar på 
vårdpersonal 

 
Forskningsetiska överväganden  
Vid litteraturstudier bör forskningsetiska överväganden koncentreras vid val av urval och hur 
resultat presenteras. Av de femton utvalda studierna har fjorton uttryckt etiskt tillstånd, en 
nämner inte specifikt etiskt tillstånd men uttrycker överväganden angående konfidentialiteten. 
Att inhämta ny kunskap ska alltid vägas mot vikten av att skydda studiens deltagare. Etiska 
överväganden ska alltid se till att inte orsaka skada eller men för de inblandade individerna. 
Det är  viktigt att resultat från utvalda studier redovisas, oavsett om resultaten stöder 
respektive inte stöder en hypotes. Resultat som väljs ut till fördel för forskarens åsikt är 
oetiskt. Utvalda artiklar kommer att sparas och arkiveras de kommande tio åren (Forsberg & 
Wengström, 2013). 
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RESULTAT 
Mångbesökares förutsättningar och förväntningar på akutsjukvård  
Mångbesökares perception av sig själva 
I en studie av Pickvance, Parry och Howe (2004) förvånades flera patienter som identifierats 
som mångbesökare, över att de hörde till en patientkategori som besökte sjukvården oftare än 
andra. Även deltagande sjukvårdpersonal förvånades, vilket talar för att inte alla 
mångbesökare upplevs som problematiska. Deltagare från en studie av Neal, Heywood och 
Morley (2000) var medvetna om deras höga besöksfrekvens, men visste också att andra 
gjorde fler besök än dem. De upplevde att husläkaren ansåg dem som besvärande eller 
hypokondriker relaterat till frekvensen av deras besök, men inte att besöken ansågs som 
olämpliga.  
 
Praktiska och logistiska anledningar till akutbesök 
Flera deltagare uppgav att anledningen till att de besökte akutsjukvården var på grund av att 
de blivit tillsagda att göra det av vårdcentralen. Det var ofta relaterat till minskad 
tillgänglighet till telefontider såväl som vårdtider. Det gjorde att patienterna inte hade 
möjlighet att besöka vårdcentralen vid lämplig tidpunkt, som för dem innebar en tid samma 
dag (Howard, Davis, Anderson, Cherry, Koller & Shelton, 2005). Hodgson, Smith, Brown 
och Dowrick (2005) exemplifierade minskad tillgänglighet som hinder för deltagarna att ta sig 
över. Hindren utgjordes av svårigheter att få kontakt med någon som sedan dessutom kunde 
boka ett husläkarbesök. Ofta resulterade även samtalet med personalen på vårdcentral, i ett 
dåligt bemötande. 
 
Traumatiska upplevelser och instabil uppväxt 
Traumatiska upplevelser (exempelvis, en närståendes bortgång, övergrepp, skilsmässa) 
beskrivs som förkommande i mångbesökares berättelser (Mautner, Pang, Brenner, Shea, 
Gross, Frasso & Cannuscio, 2013; Olsson & Hansagi, 2001). Deltagare relaterade uppväxten 
till hur aktuella hälsotillstånd manifesterades, framförallt psykisk ohälsa. Uppväxten hade 
även bidragit till ett utanförskap i vuxen ålder som resulterat i att deltagarna ansåg sig ha en 
till två personer i sin närhet, som gick att lita på. (Mautner et. al., 2013). Wiklund-Gustin 
(2011) lyfte fram hur deltagare som hade en lång historia av ohälsa eller sjukdom, beskrev hur 
de tidigt lärde sig att dölja sina besvär, då omgivningen inte brydde sig, eller bestraffade 
genom åsidosättning.  
Det fanns ett antagande redan från tidig ålder, att bidra till gruppen, att vara hjälpsam och att 
vara till nytta. Det gjorde personen omtyckt av andra människor. Att bli omtyckt belyste en 
önskan om att passa in, och därmed tillkom även en rädsla att misslyckas och stötas bort 
(Wiklund-Gustin, 2011). Pickvance et. al. (2004) menar att obearbetade traumatiska 
upplevelser från barndom eller i vuxen ålder, kunde leda till en oförmåga att hantera känslor. 
De upplevdes och kommunicerades genom kroppsliga eller somatiska besvär. Besvären kunde 
inte lindras av en läkares försäkran, då smärtgenesen var känslomässig och inte fysiologisk.  
Symtomens mening 
I mångbesökares berättelser återfanns en hög grad av hot mot livet och rädsla. Några uttryckte 
en direkt rädsla för att dö och hade tankar på självmord (Olsson & Hansagi, 2001). Enligt 
Neal et. al. (2000) skedde besöken på grund av rädsla över vad som kunde vara fel. 
Konsulterande av sjukvården var en del av processen som minskade rädslan. Rädsla att inte 
veta vad som är fel balanserades mot rädslan att faktiskt få veta vad som var fel. Det fanns 
även en genuin rädsla för olägligt vårdsökande, som innebar besök för tidigt eller för sent i 
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sjukdomsprocessen. Något som därmed resulterade i husläkarens ogillande eller ett 
kategoriserande som besvärande patient eller som hypokondriker.  
Pickvance et. al. (2004) exemplifierade det som en subgrupp med en orolig upptagenhet inom 
mångbesökare. Författaren beskrev symtomen som en oro framför sjukdomen. Kronisk/akut 
allvarlig sjukdom, sjukdom i familjen, symtom som inte gick över eller bieffekter av 
behandling ledde till en oro. Patienten eftersökte sedan en bekymrad uppmärksammad 
respons från husläkaren, genom eftersökande av remittering till fler specialister, fler 
prover/undersökningar, återbesök och så vidare. När läkare eller vårdpersonal istället 
försäkrade patienten, kände sig patienten avvisad och avfärdad, vilket ofta ledde till ett fortsatt 
sökbeteende. Symtomen för mångbesökare kunde enligt Wiklund-Gustin (2011), innebära en 
känsla av restriktion. Att personen inte kunde utföra eller att behövde avbryta vissa aktiviteter 
innebar ett misslyckande som påminde personen om vad hen borde vara kapabel att kunna 
utföra. Livsbegränsningarna resulterade i rädsla att bli sämre, tappa kontrollen och att bli en 
börda för andra. Upplevelsen av att tappa kontrollen gjorde deltagarna rädda och innebar 
något otäckt. Upprätthållandet av kontrollen var dock bräcklig, och hade inte sitt ursprung ur 
personens självkänsla, snarare relaterade till prestation.  
Kompensatoriska strategier 
För att förstå lidandet hos mångbesökare ansåg Wiklund-Gustin (2013) att det var av vikt att 
se till personens försök att hantera lidandet. Kompensatoriska strategier innebar de sätt 
personen använde sig av för att undvika känslomässig konfrontation. Genom dessa strategier 
undveks den känslomässiga smärta som innebar känslan att inte bli omtyckt och älskad för 
den personen var och att inte få ta del av ovillkorlig samhörighet med andra.  
 
Pickvance et. al (2004) karaktäriserade en kompensatorisk strategi genom att beskriva vissa 
mångbesökare som "the strong coper". Personen sökte kärlek och acceptans genom att se till 
andras behov. Antagandet av den omhändertagande rollen, gjorde andra beroende av 
personen. Personen förnekade sedan sina egna känslomässiga behov och utvecklade 
skuldkänslor eller dåligt samvete. Konsekvenser blev att andra utnyttjade personen, som 
kände sig förbittrad och utarbetad. Förnekande och skuld över sina egna känslor kunde 
resultera i somatisk smärta. I mötet med vårdpersonal, skiftade rollerna och personen blev 
krävande och eftersökte omsorg. Uppnådde personen det, minskade lidandet och personen 
kunde återta den omhändertagande rollen. En annan strategi, fortsätter Wiklund-Gustin 
(2013), kunde vara att undvika kontakt med sjukvården, tills lidandet upplevdes outhärdligt. 
Enligt deltagarna var sjukvårdsbesöken inte onödiga, snarare ett försök att hantera besvären 
genom att ignorera dem och distrahera sig själva, tills uppsökande av vården var ofrånkomlig. 
Slutligen fanns uppfattningen att framföra sig som glad och hälsosam, och att dölja sina 
besvär. Genom att ta avstånd från besvären och upprätta en positiv fasad kunde personen på 
så sätt passa in bättre. 
 
Bemötande i sjukvården  
Att besöka akutsjukvården 
När mångbesökare valde att söka akut sjukvård klargjorde Olsson och Hansagi (2001) vikten 
av att få sina symtom tolkade och att valet att söka sjukvård respekterades. När 
självmedicinering (exempelvis receptfria läkemedel) inte längre var tillräckligt, fanns ingen 
annan utväg än akutsjukvården. Smärta var ett av de dominerande symtomen som utgjorde det 
främsta skälet för akutbesök, enligt Koziol-McLain, Price, Weiss, Quinn och Honigman 
(2000). Wiklund-Gustin (2011) tillägger att när personen blev tvungen att uppsöka sjukvård, 
så innebar det en utmaning av sina egna uppfattningar. Personen var i behov av hjälp och 
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visade därmed svaghet. Därför är det viktigt att bemötandet av sjukvårdspersonalen inte gör 
det svårare än det redan är. Koziol-McLain et. al. (2000) förvånades över graden av stress 
deltagarna upplevde inför ett akutbesök. Stressen var inte enbart fysiologisk utan uppstod 
även på grund av bristande social support eller sorg. 
 
Positiva upplevelser av bemötande i akutsjukvården 
Oavsett om personen var känd eller inte på akutmottagningen innebar ett positivt bemötande 
ett varmt välkomnande av triagesköterskan, som sedan bedömde symtomens allvarlighetsgrad 
utifrån ett personcentrerat förhållningssätt som tog hänsyn till deltagarens upplevelse av 
symtomen. Behandlingen som följde tog även hänsyn till deltagarens kunskap och erfarenhet 
om tidigare behandling. Vårdpersonalen upplevdes uppmärksamma, tillgängliga och svarade 
adekvat på frågor. Det utmynnade i en sömlös, kompetent och exemplarisk vård, som skapade 
ökat självförtroende och nöjda, tacksamma patienter (Moss, Connor, Wensley, McKinlay & 
Boulton, 2014; Nydén, Petersson & Nyström, 2003).  
Ofta upplevdes det initiala omhändertagandet på akutmottagning av triagerande sköterska 
som snabbt och kompetent. Att få vara en del av ett möte där ett uppriktigt intresse av 
triagerande sköterska bidrog till en känsla av att vara i händelsernas centrum. Det resulterade 
också i en respektfull relation mellan sköterska och patient. Deltagarna kände sig värderade 
och viktiga (Olofsson, Carlström & Bäck-Pettersson, 2012). Dahlén, Westin och Adolfsson 
(2012) beskrev akutsjukvården som en känsla av trygghet, och att hjälpen fanns nära till 
hands. Personalen uppfattades som skicklig, kompetent och med en god förmåga att bedöma 
sjukdomstillstånd. Det validerades när personalen visade förståelse och empati för deltagarnas 
situation. Det gjorde att deltagarna upplevde trygghet när ansvaret för sin hälsa kunde 
delegeras.  
Det bekräftas av Moss et. al. (2014) som påtalar mångbesökares uppfattning av 
akutsjukvården som en trygg fristad, som uppsöktes när självmedicinering inte var tillräcklig. 
Uppfattningen påverkades till stor del på tidigare positiva eller negativa erfarenheter. Utöver 
att vara en trygg fristad och tillhandahålla ett akut omhändertagande, understryker Malone 
(1996) att akutmottagningen är en plats för igenkänning och inkluderande för mångbesökare. 
Hon menar att kommentarer om igenkänning återkom ofta. Igenkänning bestod av att 
elementärt kalla personen vid förnamn till att be dem ta med fotografier av dem själva eller 
närstående, och var mycket meningsfullt för deltagarna. 
Negativa upplevelser av bemötande i akutsjukvården 
I studien av Olofsson et. al. (2012) transformerades den initiala positiva upplevelsen till en 
långdragen negativ upplevelse, fylld av ensamhet och känsla av övergivenhet, trots närvaro av 
personal. Deltagarna upplevde ett bristande intresse och engagemang hos personalen, som 
med tiden utvecklades till en känsla av att vara en börda. Att påkalla uppmärksamhet 
bemöttes med likgiltighet. Upplevelsen av ett bristande intresse och engagemang enligt 
Dahlén et. al. (2012) kunde leda till att patienten kände sig osynlig och tvingades till att bli 
besvärlig, som sedan utvecklades till en känsla av hjälplöshet och osäkerhet. Det eskalerade 
när patientens vårdtid överlappade skiftbyten, som därmed ökade känslan av övergivenhet 
eller att vara förbisedd.  
Nyström, Nydén och Petersson (2003) och Moss et. al. (2014) påpekar att deltagare upplevt 
skillnader inom attityder och handlingar relaterat till omvårdnad. Vissa sjuksköterskor 
upplevs vara mer eller mindre intresserade av omvårdnadsåtgärder, och hade varierande 
åsikter angående mångbesökare som påverkade bemötandet. Enligt följande citat: "In spite of 
severe headache, I took a shower before I went to the ECU. I know that some nurses can be 
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very critical if the patients are not clean enough" (Nyström et. al., 2003, s.24). Malone (1996) 
bekräftar det i sin studie där majoriteten av deltagande sjuksköterskor, var fundersamma över 
legitimiteten eller lämpligheten i mångbesökares symtom och skäl till akutbesök. Artikelns 
författare illustrerade det med följande citat: 

A neon line. And we can just say, "just follow that neon line to your bag lunch, to the 
metadone clinic,"or whatever it is. The real reason they signed in. And then we could 
just have them, you know, there can just be a pit of alligators at the end of the neon 
line (laughs). You know? And then that´s the only way our problems are going to be 
solved here (Malone, 1996, s.177) 

Flera studier återgav vikten av att känna sig förstådd som patient, både verbalt och på ett 
djupare plan. Enbart när det fanns en möjlighet att kunna uttrycka sina symtom och känslor 
fritt, upplevdes en känsla av bekräftelse och att patientens situation togs på allvar. Om känslan 
att känna sig förstådd inte uppstod ökade lidandet och resulterade i uppfattningen att vara 
ovärdig vård (Dahléns et. al., 2012; Moss et. al., 2014; Wiklund-Gustins, 2013). Dahlén et. al. 
(2012) beskriver upplevelsen hos patienter som inte fick sina basala behov uppfyllda, som ett 
ökat lidande.  Det innefattade behov som något att äta och dricka, eller att inte adekvat 
smärtlindring administrerades. Författarna poängterar att det ligger i människans natur att 
tillfredsställa sina behov om det är möjligt, men när en patient inte kan klara det på egen hand, 
så måste de be om hjälp. Det gör att personen kände sig utelämnad, och var i 
beroendeställning till vårdpersonalen. Om vårdpersonalen inte uppmärksammade personens 
behov ökade känslan av att vara utelämnad. Deltagarna kände sig respektlöst behandlade och 
värdelösa. Det bidrog till en kränkande och förolämpande upplevelse.  
Moss et. al. (2014) exemplifierar känslan av att vara ovärdig vård genom att beskriva 
patienter som kategoriserades och stämplades som "ute efter droger". Det avslöjade en brist 
på tillit hos vårdpersonal till patienten. Enligt vårdpersonalen inbillade sig patienten smärtan, 
den "satt i huvudet" och det förklarade patientens frekventa sjukvårdsbesök. Att patientens 
komplexa situation kunde vara bortom sjukvårdens verksamhetsområde avfärdades. Det 
begränsade patientens upplevelse och resulterade i en fördömande uppfattning. Patienten 
kände sig kränkt och ovärdig till vård vid upprepade tillfällen.  
Misstro 
Enligt Wiklund-Gustin (2011) ansåg deltagarna att vårdpersonal såg mångbesökares 
akutbesök som onödiga, och att vårdpersonalen misstrodde och förvägrade dem vård. Det 
baserades på antagandet att det var patientens fel att hen var sjuk och därför inte var 
berättigad vård, eller att de var en börda för samhället. Det återfanns även i Wiklund-Gustins 
(2013) senare studie. Där beskrevs upplevelsen av att andra människor, sjukvårdspersonal, 
vänner eller kollegor hade en uppfattning att personen inte var sjuk. Anledningen till de 
frekventa sjukvårdbesöken var att få sjukintyg eller sjukskrivning, så att personen skulle 
slippa arbeta. Deltagarna trodde automatiskt att andra inte bara misstrodde, utan även ansåg 
dem som lata som till varje pris försökte undvika arbete eller andra ansvarsområden. 
Relationen mellan patient och vårdpersonal 
Vårdpersonals påverkan på patientens beteende 
Den främsta anledningen till frekventa vårdbesök var "medicinska", enligt mångbesökares 
uppfattning av sina symtom såväl som deras uppfattning av läkarens tolkning av dessa. 
Många besök utgick ifrån receptförskrivning av läkemedel och det upplevdes styras av 
läkaren. Nya besök var "nödvändiga" om läkemedlet enbart gick att få tillgång till via recept, 
behövde ändras eller utvärderas. Många deltagare berättade om tillsägelse att återkomma för 
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återbesök eller andra frågor, menar Neal et. al. (2000). Författarna fortsatte att belysa 
husläkarens beteende som förutsättning för fortsatt beteende hos mångbesökare. De menade 
att när diagnosen sattes eller att diagnossättandet försenades hade en direkt påverkan på 
fortsatt sökbeteende. Det förklarades med termen multiplicitet. En sjukdomsperiod resulterade 
i besök för receptförskrivning som behövde utvärderas, nya undersökningar som krävde 
uppföljning, sjukskrivning och fortsatta återbesök. Det skapade en familjär relation till 
husläkaren och hur sjukvårdsystemet fungerade. Deltagarna tog initiativ till ytterligare besök 
för efterföljande symtom, som de kanske aldrig hade sökt för initialt. 
 
Stor respekt inför vårdpersonal 
Nydén et. al. (2003) beskriver äldre patienter upplevelser av akutsjukvård. De uppvisade en 
stor respekt inför vårdpersonalen, och räknade med att få sina fysiska behov uppfyllda. För 
existentiella behov, såsom oro, fanns inga förväntningar. De ursäktades med förklaringen att 
sjuksköterskorna var så upptagna. Det medverkade till en ansträngning att inte störa 
sjuksköterskorna i onödan. Samma författare har också studerat icke-akuta patienter inom 
akutsjukvården. Även där upplevdes sjuksköterskors stressfulla arbetssituation ha en negativ 
effekt på patienters förväntningar på omvårdnad. Icke-akuta patienter upplevde sig bidragande 
till en ökad press på redan arbetstyngda sjuksköterskor (Nyström et. al., 2003)  
 
Patienters strategier till positivt bemötande 
I både Nydéns et. al. (2003) och Nyströms et. al.s (2003) studier uppvisade deltagarna 
strategier för att upprätthålla värdigheten som patient. Nydén et. al.s (2003) menade att de 
äldre, precis som yngre patienter, ville bli respektfullt bemötta och accepterade som lämpliga 
akutsjukvårdspatienter. Om de inte bemöttes så, valde vissa deltagare att skämta eller svara på 
sjuksköterskans skämt. Det uppfattades vara en mer eller mindre medveten strategi att försöka 
förbättra den intrapersonliga relationen. Deltagarna beskrev även ett behov av ömhetsfulla 
relationer med sjuksköterskorna på akutmottagningarna. Behovet av ömhetsfulla relationer 
antogs vara nära anknutet till stärkande av självkänsla och samverkade med upprätthållandet 
av den egna värdigheten.  
Enligt Nyström et. al. (2003) var majoriteten av deltagarna, kritiska till bemötandet inom 
akutsjukvården. De upplevde sig bli objektifierade och inte bemötta som individer. Trots en 
visshet om rättigheten att söka akutsjukvård, så undveks klagomål på bristande omvårdnad. 
Det gjorde att de kunde undvika risken att göra sig impopulära hos sjuksköterskorna. En 
annan strategi kunde istället innebära en missriktning av kritiken genom att undermedvetet 
kritisera organisationen eller politiker, personer som inte fanns i deras direkta närhet, som 
potentiellt kunde påverka den aktuella vården. 
Mångbesökares förväntningar på vårdpersonal 
Malones (1996) uppfattning av mångbesökares förväntningar på vårdpersonal, innebar en 
relation baserad på ömsesidigt erkännande och tillit, snarare än kontroll. Vårdpersonalens 
accepterande av personen är en förutsättning till personliga livsförändringar. Artikelns 
författare visar även på otillräckligheten i så kallade "quick fixes" hos mångbesökare. Sällan 
skedde en förändring i patientens beteende enligt en temporär linjär process, utan snarare 
uppstod förändringar på ett cirkulärt sätt. Där nya former av tillit hos mångbesökarna själva 
och tilliten till andra testades. Processen karaktäriserades av oändligt små, nästan osynliga 
framträdande möjligheter. Enligt mångbesökare var ett ignorerande eller konfrontativt 
bemötande, en barriär till en tillitsfull relation. De bemötanden, innebar för mångbesökare ett 
exkluderande från gruppen. 
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Ansats och design 
Litteraturöversikt som design valdes med motivet att beskriva forskningsområdet och få en 
god överblick (Forsberg & Wengström, 2013). Metoden var genomförbar med hjälp av ett 
kreativt förhållningssätt, då författaren tidigt insåg svagheten i bristen på en enhetlig 
definition av begreppet mångbesökare. Det resulterade i en bredare sökstrategi som vidare 
utmynnade i ett mer övergripande resultat. Genom att fokusera på mångbesökares perspektiv 
kunde patienters upplevelser från flera sjukvårdsinstanser bidra till en djupare förståelse av 
patients totala upplevelse av bemötande inom akutsjukvård. Syftet hade även kunnat utforskas 
med exempelvis intervjuer och/eller enkäter. 
 
Urval 
Syftet med urvalsmetoden har varit att eftersöka resultat som så brett som möjligt undersökte 
mångbesökares upplevelse av bemötande inom akutsjukvården. Därmed har urvalsmetoden 
utgått från att en få så god överblick som möjligt över den totala mängd forskning som 
publicerats i ämnet. För att stärka trovärdigheten uteslöts initialt exklusionskriterier, för att 
insamla så många synonymer av begreppet mångbesökare som möjligt. Under 
litteratursökningen utarbetades en förbättrad förmåga att snabbt urskilja kvalitativa studier, 
framför de mer förekommande kvantitativa studier. Ett par kvantitativa studier var av intresse 
och var initialt en del av de insamlade artiklarna. De exkluderades så småningom relaterat till 
bristande trovärdighet då de inte uppnådde tillräckligt hög kvalitet. Det slutgiltiga urvalet av 
artiklar studerade deltagares upplevelser med hjälp av framförallt intervjuer men 
kompletterades även med enkäter.  
Majoriteten av de inkluderade studierna presenterade resultat som stämde väl överrens med 
litteraturöversiktens syfte och värderades till hög kvalitet enligt Sophiahemmets högskolas 
bedömningsunderlag, medan ett par studier genererade betänkligheter relaterande urval eller 
presenterade en mindre tydlig metod. Studierna bedömdes dock inte inneha så stora brister att 
de borde ha exkluderats. Sophiahemmets bedömningsunderlag har ibland upplevts 
otillräckligt och har inte alltid kunnat bidra med tydliga kriterier för inklusion eller exklusion 
av studier. Den har fungerat som ett komplement till en individuell översiktlig bedömning av 
artiklarnas kvalitet, något som kan ses som en svaghet då författaren ensam har granskat de 
utvalda artiklarna. Hänsyn bör även tas till författarens oerfarenhet av artikelgradering. 
Artiklar som inte tydligt har beskrivit metod, har haft ett tvivelaktigt resonemang angående 
urval eller brist på uttryckta forskningsetiska överväganden, har exkluderats.  
Då det saknas en fastställd sökterm för mångbesökare, krävdes en noggrann genomgång av 
antalet synonymer för mångbesökare. Skulle sökstrategin enbart ha utgått från den mer vanligt 
förekommande söktermen "frequent attender" hade sökresultatets trovärdighet och pålitlighet 
påverkats negativt. För att förekomma det har det varit viktigt att ägna stor tid till att 
säkerställa sökområdet med hjälp av så många söktermer som möjligt. Det sänkte dock till 
viss del pålitligheten, då författaren omöjligt kan utvärdera det faktiska sökunderlaget. Polit 
och Beck (2012) menar att sökstrategier kräver beslut som begränsar sökningen, för att stärka 
reproducerbarheten. Det innebar en svårighet för just den här litteraturöversikten. Då varje 
exklusionskriterium begränsade det redan begränsade området. Det sänkte även 
trovärdigheten, då det slutgiltiga resultatet är litet i storlek i relation till det resultat som krävs 
för att utföra en litteraturöversikt. För att stärka trovärdigheten inkluderades resultat från flera 
verksamheter såsom akutmottagning, primärvård och psykiatrin, då alla tre verksamheter ofta 
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utgör delar av patientens totala sjukvårdskontakter. Troligtvis hade även prehospitala studier 
kunnat inkluderas men har inte upptäckts under den aktuella sökprocessen. Det resulterade i 
en mer övergripande förståelse för mångbesökares upplevelser i akutsjukvården och visar på 
en ökad pålitlighet. I kombination med de tretton presenterade synonymerna för 
mångbesökare anses området var väl täckt, och ses som en av studiens styrkor.  
Trots att en gemensam definition av begreppet mångbesökare saknas så är forskningsområdet 
relativt stort (se bilaga I). Det talar för ett välkänt fenomen inom sjukvården. Wiklund-Gustin 
(2013) resonerar att trovärdigheten i en studie, kan utvärderas om resultatet har bidragit till 
igenkänning och förståelse av fenomenet. Hon menar att deltagarna beskrev inte en objektiv 
sanning, utan förmedlade upplevelser baserade på deltagarnas livsuppfattning.  
Avsikten var alltså inte att konstatera "hur det ligger till", utan att beskriva hur mångbesökare 
upplever situationen. Det går med andra ord att argumentera för vissa brister i trovärdigheten i 
och med det låga antal artiklar som uttryckligen fokuserar på mångbesökare och att författaren 
har fått tillägga artiklar baserat på tidigare förförståelse. Det syftar till tre utvalda studier som 
undersökt icke-akuta patienters upplevelser av bemötande inom akutsjukvård och gjordes med 
bakgrund av författarens egna erfarenheter och förförståelse inom akutsjukvård. Det är 
författarens uppfattning att mångbesökare ofta bedöms som icke-akuta patienter på 
akutmottagning, då tidigare upprepade undersökningar och provtagning inte påvisat  
högprioriterade akuta sjukdomar.  Två artiklar med kroniskt sjuka äldre har också valts ut, 
baserad på viss förförståelse men även på tidigare fakta (Pines et. al., 2011; Olofsson et. al., 
2012). Det talar för en ökad bias i urvalet. Olofsson et. al. (2012) är ett exempel där studien 
påträffats med hjälp av tidigare nämnda sökstrategi, som följer litteraturöversiktens syfte och 
som även följer den egna förförståelsen (att kroniskt sjuka äldre tenderar att söka akutsjukvård 
ofta). På liknande sätt har bias försökt minimerats i inklusion av övriga artiklar där syftet inte 
specifikt utgår från mångbesökare. De har granskats på ett självkritiskt sätt och noga 
övervägts före inklusion i det slutgiltiga urvalet (Nydén et. al. 2002; Dahlén et. al. 2012; 
Koziol-McLain et. al. 2000; Nyström et. al. 2002). Däremot stärks trovärdigheten av att 
utvalda studier har följt syftet trots författarens tolkning av begreppet samt en ökad 
reproducerbarhet då författaren har presenterat all fakta och inte enbart de fakta som passade 
förförståelsen. Förförståelsen har även tagits i beaktande vid databearbetningen. 
Trovärdigheten kan även ha påverkats negativt av att alla studier är skrivna på engelska och 
inte på svenska. Då uttryck först behöver översättas för att därefter tolkas. Det förutsätter 
goda kunskaper i det aktuella språket. 
Databearbetning 
Under databearbetningen har enbart artiklarnas resultatdel analyserats. När resultatet sedan 
har färdigställts har artiklarnas diskussion lästs igenom och tagits i beaktning under 
utformandet av den här litteraturöversiktens diskussionsdel. Anledningen till att författaren 
har begränsat sig till separata delar, har varit för att undvika artikelförfattarnas tolkning av sitt 
resultat och för att själv forma en uppfattning av artiklarnas olika resultat och bilda sin egen 
tolkning utifrån litteraturöversiktens syfte. Att författaren ensam har tolkat artiklarnas resultat 
bör tas i beaktning och sänker till viss del trovärdigheten. 
Efter noggrann datagenomgång har det undersökta fenomenet delas upp i mindre delar och 
sedan undersökts enskilt. Därefter har de mindre delarna åter förts samman till en ny helhet. 
En induktiv analys har använts för att upptäcka mönster och kategorier som initialt inte är 
framträdande, enligt beskrivning av (Graneheim & Lundman, 2004). Forsberg och 
Wengström (2013) föreslår även en begreppsanalys som alternativ analysmetod, där syftet är 
att förtydliga och öka förståelsen av det konkreta fenomen som begreppet innefattar. Det 
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utformas enligt en begreppsbestämning, där begreppets ursprung, begreppets betydelse och 
om det råder delade meningar om ett begrepps betydelse. 
Forskningsetiska överväganden 
Totalt redovisade fjorton av femton artiklar uttryckt etiskt tillstånd. En artikel beskrev 
kortfattat hänsyn tagen till deltagarnas konfidentialitet. Den artikeln övervägdes och valdes att 
tas med då tillvägagångssättet ansågs vara välarbetat, och nämner specifikt att metoddelen 
beskrivs mer detaljerat i en tidigare avhandling (Malone, 1996). Vid insamlandet av artiklar 
har det varit viktigt att deltagare har fått adekvat information och haft möjlighet att ge sitt 
samtycke, om det har funnits etiskt tillstånd för respektive studie, samt hur studien har 
finansierats. Det är också viktigt att granska om studien påverkats av kommersiella intressen 
eller andra särintressen (SBU, 2014). Betänkligheter kunde exempelvis utgöra incitament för 
deltagande, i form av 20 dollars matvarucheckar (Pickvance et. al., 2004). Då flera tidigare 
studier har visat på sämre ekonomiska förutsättningar eller hemlöshet för många 
mångbesökare, ter sig den formen av incitament som tvivelaktigt. SBU (2014) menar att 
studier av detta slag kan användas förutsatt att de håller en tillräcklig kvalitet och har 
relevanta och värdefulla resultat. Det är dock viktigt att författare för ett etiskt resonemang om 
de forskningsetiska problemområden som föreligger. 
Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen utgår från de tre huvudkategorierna i analysen: mångbesökares 
förutsättningar och förväntningar på akutsjukvård, bemötande inom akutsjukvård och 
relationen mellan patient och vårdpersonal.  
Mångbesökares förutsättningar och förväntningar på akutsjukvård 
Att förstå mångbesökares behov och förväntningar på akutsjukvården 
Att studera mångbesökare som en uniform grupp ger inte den individuella mångbesökaren en 
rättvis beskrivning. Enligt Pines et. al. (2011) har mångbesökare ofta studerats som en grupp, 
men även som en del av specifika populationer, med identifierade karaktäristika såsom 
missbruk, kronisk sjukdom, multisjuka äldre eller samexisterande sjukdomar. Både sätten kan 
vara värdefulla men att studera specifika tillstånd kan bättre belysa skäl till akutbesök. Medan 
demografiska faktorer och interaktion mellan faktorer kan bättre förstås där jämförelser 
mellan heterogena populationer jämförs. Det är exempelvis enbart Hodgson et. al. (2005) som  
på ett tydligt beskrivande sätt har specificerat urvalet till mångbesökare som besöker 
sjukvården frekvent men utan "kliniska resultat" och har därmed exkluderat patienter som 
söker frekvent för vedertagna sjukdomsbesvär eller för periodspecifika händelser. Dessa 
patienter faller inom definitionen fyra besök eller fler, men skiljer sig troligtvis åt i beteende 
och eventuella karaktäristika som "den problematiska" mångbesökaren där "inget kliniskt 
resultat" uppkom. Resterande artiklar resonerar utifrån mångbesökare som en homogen grupp. 
Därmed blir jämförelser av olika studier svårt, då olika studier väljer olika sätt att definiera 
mångbesökaren och olika tillvägagångssätt för att uppnå rätt urval. Wiklund-Gustin (2013) 
påtalar dessutom att mångbesökare inte upplever livet och interagerar med sjukvården på 
exakt samma sätt, eller använder sig av kompensatoriska strategier Det talar för vikten av ett 
personcentrerat förhållningssätt inom hälso- och sjukvården. Ingen individ är sin sjukdom 
eller symtom (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Många inom patientgruppen behöver 
inte uppfatta sina konsultationer med sjukvården som upprepade besök, de kan helt enkelt se 
de som ett sätt att hantera sina symtom. Så antalet besök är för dem helt irrelevant (Hodgson 
et. al., 2005).  
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Mångbesökare är på många sätt som vilken patient som helst, och deras upplevelser av 
bemötande i akutsjukvården skiljer sig troligtvis inte från övriga patienter. Det finns 
emellertid faktorer som påverkar mångbesökares förväntningar på sjukvården. Wiklund-
Gustin (2013) förklarar det som att oroliga tankar hos en vanlig person, inte styr över vanliga 
personers liv på samma sätt som de gör hos mångbesökare. Så länge en person kan skilja hens 
tankar likväl som kroppsliga upplevelser på ett förnuftigt sätt, så skapas inga större problem. 
Stress kan dock överväldiga en sårbar person och kan orsaka ett stort personligt lidande för 
individen, som sedan bidrar till stora kostnader för samhället. Hodgson et. al., (2005) håller 
med, då de menar att mångbesökares kroppsliga feedback kunde vara förstärkt, resulterande i 
en ökad kroppslig upplevelse och en oförmåga att skilja mellan normala och onormala 
sensationer. De hade inte heller en förmåga att försäkra sig själva att de faktiskt inte var sjuka 
eller rättade sig efter kroppslig förändring. 
Nyström et. al. (2003) menar att mångbesökare tvingades in i situationer i akutsjukvården som 
gjorde att de måste kämpa för att upprätthålla sin personliga integritet. Det skedde ofta på 
bekostnad av att agera som aktiv part i sin egen hälso- och sjukdomsprocess. Anledningen till 
det, var att patienterna inte kunde riskera ytterligare förödmjukelse i att bli dåligt bemötta och 
nedvärderade av sjukvårdspersonalen. Dessa förutsättningar ledde till en undermedveten 
strategi, där syftet var bevarande av personlig integritet. Det resulterade i en oärlighet 
gentemot sig själva och i en uppgivenhet att ta en aktiv part i sin egen hälso- och 
sjukdomsprocess. Personen ignorerade känslan av att bli försummad. Hen höll kritiken för sig 
själv och försökte missrikta missnöjdheten någon annanstans, för att upprätthålla bilden av sig 
själv som en "bra patient".  
Att personer ska vara aktiva och delaktiga i sin egen vård anses bidra till förbättrad kunskap 
om den egna hälsan, förbättrad egenvårdsförmåga, förbättrad säkerhet och tillgänglighet samt 
ökar tillfredsställelsen med vården. För att personen ska kunna vara aktiv och delaktig krävs 
en relation till vårdaren. Relationen är en förutsättning för kommunikationen. Om det finns en 
grundläggande tillit i relationen, kan vårdaren kommunicera framgångrikt med målsättning 
om en personcentrerad vård, där personen kan vara verkligt delaktig. Tilliten byggs upp 
genom ett ömsesidigt samspel mellan vårdare och personen, där vårdarens synsätt är av 
avgörande betydelse (Willman, 2010). Därmed är vad vårdpersonal väljer att göra, samt hur 
det görs helt beroende på om vården blir personcentrerad eller inte (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2014). 
Wiklund-Gustin (2011) poängterar att det sällan går att "fostra" en mångbesökare till ett 
minskat "konsumerande" av sjukvård, då personen kommer att fortsätta söka vård så länge det 
finns ett hopp om att någonting kan göras. Det kommer inte enbart öka personens lidande, det 
kommer även att resultera i att hen mindre troligt kommer att följa råd på grund av: tvivel 
över om dessa råd stämmer och/eller råden är omöjliga att följa då de är svåra att integrera i 
personens vardag eller stämmer överrens med personens värderingar. Trots det visar tidigare 
studier av Hansagi et. al. (1991) på ökad morbiditet och mortalitet i ett ökat perspektiv, vilket 
talar för vikten av prevention i ett tidigt skede för den här patientgruppen. Då en tredjedel av 
mångbesökares mortalitet orsakas av självmord, misshandel eller alkohol- och/eller 
drogmissbruk, ofta en kombination av dessa. Prevention ansågs uppnås genom en mer 
holistisk överblick av patienten, bättre kontinuitet inom vårdinstanser och sätt att stärka 
patientens sociala support. 
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Bemötande i sjukvården  
Att arbeta i akutsjukvården innebär en konstant hantering av oförutsägbara kvantiteter av 
patienter med en varierande allvarlighetsgrad. Oavsett om det vårdas tio eller femtio patienter 
samtidigt så måste personalen vara förberedda att omedelbart kunna sätta in alla tänkbara 
resurser för att rädda liv. Det gör att vårt främsta bekymmer är att kunna avgöra vem som är 
"sjuk" och vem som är "inte sjuk", och att vi kan avgöra skillnaden. Att göra det snabbt och 
korrekt är en central färdighet hos sjuksköterskor i akutsjukvården. "Sjuka patienter" har 
"riktiga" medicinska tillstånd som kräver akuta tekniska ingripande för att rädda patientens 
liv. "Inte sjuka" patienter har besvär som, även om de kan utgöra svårigheter att diagnosticera 
då symtomen är förvirrande eller tvetydiga, inte kräver omedelbar uppmärksamhet för att 
patienten ska överleva (Malone, 1996).  
Det ställer oerhörda krav på bemötande från både vårdpersonals sida men också från 
patientens. Med utgångspunkt ur Svensk Sjuksköterskeförening (2010) så innebär ett möte i 
vården ett tillfälle där verkligheten delas mellan vårdpersonal och patient där båda parter 
innehar ett lika värde men där vårdaren har ett övertag gentemot patienten som befinner sig 
där i behov av vård. I bemötandesammanhang kan en eller flera aktörer inneha en 
professionell roll, som ibland kan innebära en direkt motsättning mellan den privata rollen 
kontra den professionella rollen. Ofta innebär den professionella rollen ett maktövertag, där 
mottagaren ibland kan vara i det närmaste maktlös. Många situationer utgör ett komplext 
maktspel där aktörerna har olika former av makt. Hit räknas bemötandesituationer som 
förhandling, övertalning, att ge information (expertutlåtande), eller tvångsinslag där en aktör 
inte har något egentligt val (Blennberger, 2013). Det bekräftas av Gustafsson et. al. (2012), 
som belyser mötet mellan sjuksköterska och patient. Ofta utgår mötet från sjuksköterskans 
tolkning och perspektiv, som sedan fokuseras på sjuksköterskans främsta syfte, exempelvis att 
uppmuntra till livsstilsförändring eller kontrollåtgärder. Patienten kan ha andra förväntningar 
och tolka innebörden av mötet annorlunda än sjuksköterskan.  
Att vårda inom akutsjukvård 
Att vårda inom akutsjukvård är ibland svårt och komplext, framförallt att vårda dem vi är 
”beordrade att vårda”. Det kan upplevas av akutvårdspersonal som hinder, hot eller 
förbrukning av redan otillräckliga resurser, något som mångbesökare ofta upplevs som. 
Plikttrogna sjuksköterskor vill gärna ”lösa” patienters problem, och ser därmed mångbesökare 
som individuella professionella misslyckanden, när det är det sociala eller det medicinska 
systemet som har fallerat i att stötta både patienten och vårdgivaren (Malone, 1996). Bischoff 
et. al. (2007) poängterade att det fanns vårdpersonal som uttryckte en oro över att vården av 
mångbesökare äventyrades på grund av vårdpersonalens frustration. När vårdpersonalens 
moral minskade upplevdes vårpersonalen mindre uppmärksamma på patientens välmående 
och värnade mer över sin tid och tillgängliga resurser. De menade att det var enkelt att missa 
patienters tillstånd och symtom och därmed förvärra patientens situation. 
 
Akut omvårdnad upplevs ofta som en förlängning av det medicinska området, och därmed är 
medicinska uppgifter mer tydligt definierade än omvårdnadsuppgifter (Nyström et. al., 2003). 
Malone (1996) menar att kontrollorienterade organisatoriska beslut som ger en högre prioritet 
till ett effektivt utförande av tekniska procedurer, bidrar till ett klimat där sjuksköterskor som 
tar sig tid med patienter ses som oväsentligt. Att reducera omvårdnad till enbart tekniska 
procedurer, kan resultera i sjuksköterskans oförmåga att praktiskt förstå innebörden av att 
vara en vårdande och medkännande sjuksköterska. Om sjuksköterskan avskärmar sig från 
moraliska värderingar, finns det en risk för utbrändhet, och att bli ytterligare avkopplad och 
bara utföra arbetsuppgifter.  
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Upplevelser av bemötande vid triagering 
För patienter som besöker en akutmottagning är arbetssättet eller hur allvarlighetsgraden 
bedöms, ofta okänt. De vet inte vilken prioritet de blir tilldelade efter den första bedömningen 
eller vilka konsekvenser det innebär för väntetiden. Det resulterar i misstolkning och 
funderingar varför andra som kommit efter patienten, upplevdes erhålla snabbare vård än just 
dem (Olofsson et. al., 2012; Dahlén et. al., 2012). För akutvårdspersonalen är det nästintill en 
omöjlighet att förstå hur patienter inte kan förstå hur akutsjukvårdssystemet fungerar. Det 
anses som en självklarhet att alla människor ska ha en förståelse över vad som innebär akuta 
symtom och när akutsjukvården ska besökas. Olofsson et. al. (2012) beskriver patientens 
initiala mötet med triagerande sjuksköterska som en ökning av patientens beroendeställning 
till sjusköterskan och hens förmåga att bedöma patientens tillstånd. Bedömningen baseras till 
stor del på patientens förmåga att uttrycka sitt hälsotillstånd. När patienten känner att de har 
utrymme att uttrycka sina symtom och känslor fritt, upplevs en känsla av bekräftelse och att 
bli tagen på allvar. Kristensson Ekwall (2010) understryker vikten av att patienten förstår hur 
sjuksköterskan resonerar gällande symtom och prioritering, för att känna sig sedd och 
förstådd.  
Prioriteringssystem innebär en medicinsk fokusering och omvårdnad innehar en mindre 
framträdande roll, vilket utgör ett minskat utrymme för subjektiva bedömningar. I 
akutsjukvården innebär subjektiva bedömningar en svaghet, och en risk för att enskilda 
individer kan missa sjukdomstillstånd som kräver en hög prioritet. För att undvika det, läggs 
stort fokus på utarbetande av standardiserade triagesystem. Trots det ger patientens verbala 
beskrivning av sina medicinska symtom, och hur de beskriver sitt känslomässiga tillstånd, 
vårdgivaren viktig information om patientens översiktliga tillstånd (Dahlén et. al, 2012). Det 
bidrar till sjuksköterskans kliniska blick men det ökar även pressen på att patienter kan verbalt 
uttrycka sina symtom på bästa sätt.  
Enligt Nydén et. al. (2003) har tidigare studier visat att de tillfällen sjukvårdspersonal pratar 
med sina patienter är när de utför någon typ av sjukvårdsteknisk procedur. Därmed har 
sjusköterskan vid triagering, en unik chans att lyssna på patienten och förstå kontexten till 
varför patientens söker vård. Sjuksköterskan kan med hjälp av sin skicklighet och förmåga, 
ingjuta trygghet och utgör således ett viktigt tillfälle för omvårdnad (Olofsson et. al., 2012). 
Det är också av stor betydelse att genom ett genuint engagemang och intresse, se personen 
och inte enbart patientens syntom eller diagnos, poängterar Arman och Rehnsfeldt (2007). 
Koziol-McLain (2000) tillägger att det finns en paradox mellan det akutmedicinska 
perspektivet och patienters livsupplevelser som kan reflekteras över med hjälp av följande 
definition: 

Emergency services are those health care services provided to evaluate and treat 
medical conditions of recent onset and severity that would lead a prudent layperson, 
processing an average knowledge of medicine and health, to believe that urgent 
and/or unscheduled medical care is required (Koziol-McLain et. al. 2000, s. 560) 

Om betraktaren utgår från det medicinska perspektivet så är akutbesök som inte eftersöker 
behandling för akuta eller svåra fysiologiska problem, olämpliga. Om betraktaren emellertid 
ser till det mänskliga perspektivet bortom det medicinska, så kan ett olämpligt akutbesök vara 
indicerat och nödvändigt. Att enbart fokusera på patientens kroppsliga sjukdom, separat från 
livsupplevelser, förnekar omständigheter som kan ha påskyndat ett akutbesök. Det leder 
därmed till ytterligare frågeställningar: Är akutsjukvård den bästa sortens vård för att möta 
patientens behov? Vilken typ av system skulle kunna tillgodose patientens livsupplevelser 
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som därmed skulle kunna integreras i patientens vård? I dagens vård finns det många 
sjuksköterskor och läkare som lyssnar till patienters livsberättelser, även om vårdpersonalens 
uppmärksamhet och intresse av livsupplevelser inte erkänns eller värderas (Koziol-McLain, 
2000). 
Relationen mellan patient och vårdpersonal 
Akutsjukvårdspersonalens roll i mångbesökares upplevelse av akutsjukvården 
Som tidigare nämnt har studier visat på skiftande åsikter och attityder angående 
mångbesökare hos vårdpersonal. Enligt Pickvance et. al. (2004) ansåg vissa att 
konsultationerna med problematiska mångbesökare var en del av yrket medan andra försökte 
minimera kontakten så mycket som möjligt. Personalen var medveten om att de kunde ha en 
förstärkande del i beteendet och erkände svårigheten i bemötandet av mångbesökare. 
Författarna poängterar också att läkare kan omedvetet bidra till ökning av medicinskt 
oförklarliga symtom genom att reagera med hjälp av överbehandling, multipla undersökningar 
och ineffektiv försäkran. 
Den professionella kompetensen hos akutvårdspersonalen värderades högt och bidrog till 
ökad självkänsla hos patienten. Att etablera tillit och en relation med patienten innebar inte 
mycket investering eller extra tid. De nödvändiga resurserna för etableringen av en sådan 
relation var ofta minimala, men extremt viktiga för patienten (Olofsson et. al., 2012). Det 
bekräftas av Arman och Rehnsfeldt (2007) som framhåller att utåt sett, kan omvårdnaden te 
sig precis och vårdaren kan ha goda intensioner att tillhandahålla en optimal vård. Om 
patienten ändå inte ges ”det lilla extra”, kan vården fortfarande upplevas som icke-vård i ett 
mänskligt perspektiv. ”Det lilla extra” definierades enligt författarna, som individuella 
omvårdnadshandlingar. 
Nyström et. al. (2003) och Nydén et. al. (2003) beskrev båda vikten av ömhetsfulla relationer 
mellan patient och vårdare, och en undermedveten strategi kunde vara att ta till humor. 
Blennberger (2013) menar att humorns avslappning, lättsamhet och distans är välbehövligt 
inom alla typer av verksamheter. Det bidrar till ett välbefinnande och kan beskriva komiska 
dimensioner i många livssituationer. Ett positivt bemötande kan innefatta utrymme för humor 
men inte ett humoristiskt bemötande. Lika lite som "ett glatt bemötande" alltid bör 
eftersträvas. Det kan emellertid finnas en glädje i bemötandet i en professionell roll. Att 
vårdpersonalen har en glädje i arbetet och i möten med andra människor, och att den glädjen 
ger uttryck till bemötandet. 
 
Kristensson Ekwall (2010) beskriver omvårdnad på akutmottagningen som mer fokuserad på 
praktiska och medicinska aspekter. För akutvårdspersonalen är patienten en av många på ett 
arbetspass, men för patienten kan ett besök på akutmottagning vara extraordinärt som kan ge 
effekter över lång tid framöver. ”Omvårdnaden består av två dimensioner, och inom 
akutsjukvården värderas ofta den uppgift som ska utföras högre än den relationen inom vilken 
uppgiften utförs.” (Kristensson Ekwall, 2010, s.54) Om akutvårdspersonalen fokuserar främst 
på praktiska uppgifter och patienten har förväntningar på en god relation med personalen som 
vårdar, så leder det till oväntat missnöje och ouppfyllda förväntningar, sannolikt från båda 
sidor. För att det medicinska synsättet inom akutsjukvård ska kunna skifta till ett mer 
holistiskt perspektiv krävs att akutvårdspersonalen delar samma synsätt och värderingar 
(Kristensson Ekwall, 2010). Svensk Sjuksköterskeförening (2010), sammanfattar det som att 
personens identitet inom hälso- och sjukvården formas till stor del i mötet med andra. 
Broadbent et. al. (2008) menar att det kan utgöra vårdpersonalens hänsyn till patientens 
subjektiva uppfattning av sin sjukdom som därmed kan bidra till att skapa förståelse hos 
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patienten som i sin tur ökar patientens följsamhet, minskar fortsatta besök och minskar 
ytterligare nyttjande av resurser. 
 
Slutsats 
Mångbesökare tenderar att utgöras av sårbara individer med svårigheter att hantera oroliga 
tankar och överväldigas lätt av känslomässig stress. När de väljer att söka vård präglas deras 
uppfattning av rädsla och oro, inför vetskapen att få sin oro bekräftad alternativt att 
vårdpersonalen inte ska ta deras oro på allvar. Akutsjukvården upplevs som en trygg plats, där 
mångbesökare vill känna sig respekterade och värderade. Ett negativt bemötande var 
förödmjukande och patienterna kände sig nedvärderade som människor. Det resulterade i en 
känsla av att vara ovärdig vård, en fortsatt misstro och en undermedveten strategi där 
patienterna undvek att aktivt ta del av sin egen hälso- och sjukvårdsprocess. Resultatet visar 
även på en diskrepans mellan patienten och vårdpersonalen när det kommer till uppfattningar 
och förväntningar på vården och bemötandet.                                                                                                                                                                                                                        
Klinisk tillämpbarhet 
Som akutsjuksköterska är det författarens erfarenhet att patientens upplevelse av att vara i 
behov av och efterfråga akut hjälp inte alltid korresponderar med vårdpersonalens bedömning 
av den medicinska angelägenhetsgraden. Patientflödet tenderar att årligen öka och patienterna 
ställer högre krav på sjukvården. Därför bör personal inom akutsjukvården ha ett kritiskt 
förhållningssätt till sitt eget beteende och förstå innebörden av sitt agerande vid bemötande. 
Litteraturöversikten kan bidra med att belysa patientens perspektiv och medvetandegöra 
sjuksköterskors roll i den akuta omvårdnaden samt vikten av ett positivt bemötande.  
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ARTIKELSÖK 

Datum 
Databas 

Sökord Träffar Antal lästa 
abstract 

Utvalda 
artiklar 

2016-02-18 
Pubmed 

(("re-attenders"[All Fields] OR "frequent attenders"[All Fields]) OR "frequent visitors"[All 
Fields]) OR "high frequency users"[All Fields]) OR "high utilizers"[All Fields]) OR "high 
consumers"[All Fields]) OR "high consulters"[All Fields]) OR "high attenders"[All Fields]) 
OR "frequent attendance"[All Fields]) OR "frequent users"[All Fields]) OR "high 
users"[All Fields]) OR "high frequency use"[All Fields]) OR "frequent utilizers"[All Fields] 

1905   

2016-02-18 
Pubmed 

(("re-attenders"[All Fields] OR "frequent attenders"[All Fields]) OR "frequent visitors"[All 
Fields]) OR "high frequency users"[All Fields]) OR "high utilizers"[All Fields]) OR "high 
consumers"[All Fields]) OR "high consulters"[All Fields]) OR "high attenders"[All Fields]) 
OR "frequent attendance"[All Fields]) OR "frequent users"[All Fields]) OR "high 
users"[All Fields]) OR "high frequency use"[All Fields]) OR "frequent utilizers"[All 
Fields]) AND "emergency medical services"[MeSH Major Topic] 

196 55 4 

2016-02-18 
Pubmed 

(("re-attenders"[All Fields] OR "frequent attenders"[All Fields]) OR "frequent visitors"[All 
Fields]) OR "high frequency users"[All Fields]) OR "high utilizers"[All Fields]) OR "high 
consumers"[All Fields]) OR "high consulters"[All Fields]) OR "high attenders"[All Fields]) 
OR "frequent attendance"[All Fields]) OR "frequent users"[All Fields]) OR "high 
users"[All Fields]) OR "high frequency use"[All Fields]) OR "frequent utilizers"[All 
Fields]) AND "primary health care"[MeSH Major Topic] 

153 26 1 

2016-02-18 
Pubmed 

(("re-attenders"[All Fields] OR "frequent attenders"[All Fields]) OR "frequent visitors"[All 
Fields]) OR "high frequency users"[All Fields]) OR "high utilizers"[All Fields]) OR "high 
consumers"[All Fields]) OR "high consulters"[All Fields]) OR "high attenders"[All Fields]) 
OR "frequent attendance"[All Fields]) OR "frequent users"[All Fields]) OR "high 
users"[All Fields]) OR "high frequency use"[All Fields]) OR "frequent utilizers"[All 
Fields]) AND "mental health services"[MeSH Major Topic] 

76 6 0 
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2016-02-18 
Pubmed 

(("nonurgent"[All Fields] OR "non-urgent"[All Fields]) OR "low priority"[All Fields]) 
AND ("emergency medical services"[MeSH Major Topic] OR "emergency department"[All 
Fields]) 

581 8 5 
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Datum 
Databas 

Sökord Träffar Antal lästa 
abstract 

Utvalda 
artiklar 

2016-02-18 
CINAHL 

"re-attenders"[All Fields] OR "frequent attenders"[All Fields]) OR "frequent visitors"[All 
Fields]) OR "high frequency users"[All Fields]) OR "high utilizers"[All Fields]) OR "high 
consumers"[All Fields]) OR " frequent utilizers "[All Fields]) OR "high attenders"[All 
Fields]) OR "frequent attendance"[All Fields]) OR "frequent users"[All Fields]) OR "high 
users"[All Fields]) OR "high frequency use"[All Fields]) OR "high consulters"[All Fileds]  

660   

2016-02-18 
CINAHL 

"re-attenders"[All Fields] OR "frequent attenders"[All Fields]) OR "frequent visitors"[All 
Fields]) OR "high frequency users"[All Fields]) OR "high utilizers"[All Fields]) OR "high 
consumers"[All Fields]) OR " frequent utilizers "[All Fields]) OR "high attenders"[All 
Fields]) OR "frequent attendance"[All Fields]) OR "frequent users"[All Fields]) OR "high 
users"[All Fields]) OR "high frequency use"[All Fields]) OR "high consulters"[All Fields] 
AND Emergency Service MH 

96 12 0 (2 redan 
utvalda) 

2016-02-18 
CINAHL 

"re-attenders"[All Fields] OR "frequent attenders"[All Fields]) OR "frequent visitors"[All 
Fields]) OR "high frequency users"[All Fields]) OR "high utilizers"[All Fields]) OR "high 
consumers"[All Fields]) OR " frequent utilizers "[All Fields]) OR "high attenders"[All 
Fields]) OR "frequent attendance"[All Fields]) OR "frequent users"[All Fields]) OR "high 
users"[All Fields]) OR "high frequency use"[All Fields]) OR "high consulters"[All Fields] 
AND Primary Health Care MH 

75 7 1 (en 
redan 
utvald från 
pubmed)  

 "re-attenders"[All Fields] OR "frequent attenders"[All Fields]) OR "frequent visitors"[All 
Fields]) OR "high frequency users"[All Fields]) OR "high utilizers"[All Fields]) OR "high 
consumers"[All Fields]) OR " frequent utilizers "[All Fields]) OR "high attenders"[All 
Fields]) OR "frequent attendance"[All Fields]) OR "frequent users"[All Fields]) OR "high 
users"[All Fields]) OR "high frequency use"[All Fields]) OR "high consulters"[All Fields] 
AND Mental Health Services 

19 3 0 
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Datum 
Databas 

Sökord Träffar Antal lästa 
abstract 

Utvalda 
artiklar 

2016-02-18 
PsycInfo 

"re-attenders"[All Fields] OR "frequent attenders"[All Fields]) OR "frequent visitors"[All 
Fields]) OR "high frequency users"[All Fields]) OR "high utilizers"[All Fields]) OR "high 
consumers"[All Fields]) OR " frequent utilizers "[All Fields]) OR "high attenders"[All 
Fields]) OR "frequent attendance"[All Fields]) OR "frequent users"[All Fields]) OR "high 
users"[All Fields]) OR "high frequency use"[All Fields]) OR "high consulters"[All Fields] 

989   

2016-02-18 
PsycInfo 

"re-attenders"[All Fields] OR "frequent attenders"[All Fields]) OR "frequent visitors"[All 
Fields]) OR "high frequency users"[All Fields]) OR "high utilizers"[All Fields]) OR "high 
consumers"[All Fields]) OR " frequent utilizers "[All Fields]) OR "high attenders"[All 
Fields]) OR "frequent attendance"[All Fields]) OR "frequent users"[All Fields]) OR "high 
users"[All Fields]) OR "high frequency use"[All Fields]) OR "high consulters"[All Fields 
AND Emergency Service DE 

49 4 0 

 "re-attenders"[All Fields] OR "frequent attenders"[All Fields]) OR "frequent visitors"[All 
Fields]) OR "high frequency users"[All Fields]) OR "high utilizers"[All Fields]) OR "high 
consumers"[All Fields]) OR " frequent utilizers "[All Fields]) OR "high attenders"[All 
Fields]) OR "frequent attendance"[All Fields]) OR "frequent users"[All Fields]) OR "high 
users"[All Fields]) OR "high frequency use"[All Fields]) OR "high consulters"[All Fields] 
AND Primary Health Care MM 

84 10 1 

2016-02-18 "re-attenders"[All Fields] OR "frequent attenders"[All Fields]) OR "frequent visitors"[All 
Fields]) OR "high frequency users"[All Fields]) OR "high utilizers"[All Fields]) OR "high 
consumers"[All Fields]) OR " frequent utilizers "[All Fields]) OR "high attenders"[All 
Fields]) OR "frequent attendance"[All Fields]) OR "frequent users"[All Fields]) OR "high 
users"[All Fields]) OR "high frequency use"[All Fields]) OR "high consulters"[All Fields] 
AND Mental Health DE 

26 2 0 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/Typ 

Dahlen, Ingrid 
Westin, Lars 
Adolfsson, Annsofie 
2012 
Sverige 

Experience of being a low 
priority patient during waiting 
time at an emergency 
department 

Syftet var att fastställa 
lågprioriterade patienters 
upplevelse av väntetid till 
vård på akutmottagning. 

Deltagare prioriterade som gröna 
eller blå valdes ut av en 
Professional information 
technology nurse. Narrativa 
intervjuer utfördes sedan efter 
patientens vårdtillfälle. Analysen 
baserades sedan på 
fenomenologisk hermeneutisk 
metod. 

N = 14 (5) Fyra teman uppstod: Att vara 
beroende av omvårdnad, att 
känna sig utelämnad, att vara 
sårbar, och att känna sig trygg. 
Deltagarna kände sig beroende 
av sjusköterskornas omvårdnad 
för att kunna hantera sina 
medicinska besvär. 
Omvårdnaden bestod i något att 
äta/dricka alternativt hur lång 
väntetiden beräknades vara. 
Flera deltagare upplevde inte att 
deras besvär fick någon 
förklaring, och att akutbesöket 
var ett slöseri av tid och pengar. 

I 
K 

Hodgson, Paula 
Smith, Patricia 
Brown, Trish 
Dowrick, Christopher 
2005 
UK 

Stories from frequent attenders: 
A qualitative study in primary 
care 

Syftet var att utforska hur 
mångbesökare ser på sin 
besöksfrekvens, vad de 
förväntar sig av besöken 
och hur de upplever 
relationen med hälso- och 
sjukvårdspersonal inom 
primärvården. 

Urvalet uppstod från fyra 
vårdcentraler, tre stadsbaserade 
och en på landsbyggd. 
Mångbesökare definierades enligt 
två sätt: patienter som besökt vc 
minst dubbelt så mycket som 
medelvärdet för varje vc, som 
sedan stratifierades med hjälp av 
kön och 4 åldersspann.  Sedan 
valdes "problematiska" patienter 
ut och brev skickades till deras 
husläkare som kategoriserade 
patient enligt tre kategorier. På så 
sätt exkluderades patienter som 
sökte för medicinska vedertagna 
besvär och eller periodspecifika 
händelser. Deltagarna 
intervjuades därefter med hjälp av 
semi-strukturerade intervjuer. 

N =30  Fem teman uppstod: 
1. Besöksfrekvens: Det fanns 
två typer av mångbesökare. De 
flesta (27 av 30) kunde inte 
uppge varför de sökte så ofta. 
Resterande upplevde stressorer 
som utlöste en högre 
besöksfrekvens. 2. Anledning 
till besök: Husläkare ansågs 
vara auktoritetspersoner som 
sågs mest lämpade att hantera 
den ofta komplexa 
sjukdomsbilden. 3. 
Kroppsuppfattning och 
försäkran: Symtom var ofta 
outhärdliga och krävde en 
läkares försäkran. 4. 
Missnöjdhet:  Trots att 
husläkare ofta värderades högt 
uttryckte två tredjedelar någon 
form av missnöjdhet. 5. Att 
överkomma hinder: 
Vårdsystemet innebar ofta 
hinder som måste överkommas 
för att kunna besöka sin 

II 
K 
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husläkare. 
Howard, Matthew 
Davis, Barbara A. 
Anderson, Crystal 
Cherry, Diane 
Koller, Patricia 
Shelton, Derek 
2005 
USA 
 

Patients´perpsective on 
choosing the emergency 
department for nonurgent 
medical care: A qualitative 
study exploring one reason for 
overcrowding 

Syftet var att förstå 
orsaker till att patienter 
väljer akutmottagning 
framför primärvård, för 
icke-akuta besvär. 

Deltagare valdes ut m.h.a 
bekvämlighetsurval och 
intervjuades med semi-
strukturerad intervjumetod. De 
var vuxna, hade en husläkare 
inom primärvården och skrevs ut 
från akuten med en icke-akut 
diagnos eller huvudsymtom. 
Deltagare till studien fortsattes att 
väljas ut tom mättnad av data 
uppnåddes.  Data analyserades 
därefter m.h.a innehållsanalys 

N = 31 Studien resulterade i tre 
huvudsakliga teman: 1. 
Patienter väljer akutmottagning 
för att det blivit tillsagda att 
söka från primärvården. 2. 
Svårigheter att få ett akutbesök 
hos primärvården. 3. Subjektiv 
tidsuppfattning hos deltagarna. 
Majoriteten hade transportkälla 
och var försäkrade. De var alla 
medvetna om andra alternativa 
vårdinstanser. Missnöje med 
husläkare var det mest 
förekommande efter de tre 
nämnda huvudteman. 

I 
K 

Koziol-McLain, Jane 
Price, David W. 
Weiss, Barbra 
(Tracy) Quinn, Agatha 
Honigman, Benjamin 
2000 
USA 

Seeking care for nonurgent 
medical conditions in the 
emergency department: 
Through the eyes of the patient 

Syftet var att skapa 
förståelse av inom vilket 
kontext  patienten väljer 
att söka vård på 
akutmottagning. 

Deltagare valdes ut från 15 
randomiserat utvalda skift, där 
patienter prioriterats som icke-
akuta. Deltagarna intervjuades 
m.h.a narrativ metod och 
deltagarna fick i slutet av 
intervjun skatta graden av sina 
besvär. 

N = 30 De flesta deltagarna skattade 
sina besvär som en 3a (1=inte 
allvarligt - 5= livshotande). Fem 
övriga teman uppstod: "Härda 
ut", "Överväldigande symtom", 
"Ringa en vän", "Ingen 
annanstans att ta vägen" och 
"Bekvämlighet". 

I 
K 

Malone, Ruth E. 
1996 
USA 

Almost "like family": 
Emergency nurses and 
"frequent flyers" 

Syftet var att öka 
förståelsen för 
mångbesökare som 
fenomen med hjälp av 
beskrivning av det 
kontext där mångbesökare 
existerar samt vad det har 
för betydelse för 
patientgruppen och 
vårdpersonalen. 

Studien utfördes med hjälp av 
etnografiska metoder: deltagande 
observation samt intervjuer. 
Urvalet bestod av mångbesökare 
med 4 besök eller fler under 12 
mån och personal från 
akutmottagning, mest 
sjuksköterskor. Mångbesökare 
intervjuades individuellt och 
sjukvårdspersonal intervjuades i 
fokusgrupper. Anteckningar,  
transkriberad data och 
journalanteckningar analyserades 
sedan med hjälp av tolkande 
fenomenologi av Benner. 

N = 46 
mångbesöka
re 
N = 40 
personal 
från 
akutmottagn
ing 

Relationen mellan 
mångbesökare och personal på 
akutmottagning var ofta 
ambivalent. Att vårda är inte 
alltid enkelt. Ibland upplevs 
omvårdnad som hindrande, som 
hot eller som dränerande 
framförallt i omvårdnad av 
mångbesökare. Omvårdnad av 
mångbesökare upplevdes även 
som ett misslyckande, trots att 
problemet kunde vara socialt. 
Mångbesökares behov är ofta så 
enkelt som mänsklig 
igenkänning. Även 
sjuksköterskor var i behov av 
det. Små gester räckte för att 
upprätthålla moral hos båda 
parter. 

K 
I 
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Mautner, Dawn B. 
Hauchie, Pang  
Brenner, Jeffrey C. 
Shea, Judy A. 
Gross, Kennen S. 
Frasso, Rosemary 
Cannuscio, Carolyn C. 
2013 
USA 

Generating hypotheses about 
care needs of high utilizers: 
lessons from patient interviews 

Syftet var att generera 
hypoteser angående hälsa 
och användande av 
sjukvårdsresurser från 
mångbesökares 
perspektiv. 

Patienter deltog i semi-
strukturerade intervjuer. Baserat 
på en tidigare litteraturstudie och 
andra experter, strukturerades 
frågor enligt fyra områden: 1. 
deltagares tidiga livserfarenheter 
2. Relation till sjukvårdspersonal, 
användande av sjukvårdsresurser  
och tillgång till sjukvård 3. Effekt 
av Care management team 4. 
Upplevd hälsostatus. Incitament  i 
form av 20 u.s dollar i 
matvarucheckar tilldelades 
deltagarna. 
 
Resultatet analyserades sedan 
med hjälp av en modifierad 
grounded theory för att avgöra om 
de fyra områdena var 
framträdande hos deltagarna. 

N= 19 (54) Tre huvudsakliga teman 
uppkom: 1. Deltagarnas beskrev 
en instabil barndom. 2. 
Deltagarna beskrev relationen 
till sjukvårdspersonal som svår 
och hade inslag av negativa 
erfarenheter av interaktion. 3. 
Deltagarnas upplevelse av 
hälsa, effekten av Care 
Management team och annan 
typ av sjukvårdpersonal var av 
betydelse för deras hälsa och 
hälsobeslut. 

K 
II 

Moss, Cheryle 
Nelson, Katherine 
Connor, Margaret 
Wensley, Cynthia 
McKinlay, Eileen 
Boulton, Amohia 
2014 
Nya Zeeland 

Patient experience in the 
emergency department: 
inconsistencies in the ethic and 
duty of care 

Syftet var att förstå 
mångbesökares 
erfarenheter av det 
moraliska i vårdpersonals 
agerande på 
akutmottagning och med 
konsekvenser av detta 
agerande, förstå 
mångbesökares val inom 
sjukvårdvård. 

Studien var det tredje stadiet av 
fem. Mångbesökare som sökt 
akutmottagning  ≥ 6 ggr på 12 
mån, valdes selektivt ut av en 
sjuksköterska. 34 personer deltog 
i semi-strukturerade intervjuer. 
Materialet kodades och 
resulterade i två teman: 1. Fyra 
positioner inom vårdpersonalens 
agerande relaterat till moral, plikt 
och etik. 2. Beskrivning av hur 
detta påverkat deltagarna. 

N = 34 (3) Generellt pratade majoriteten av 
deltagarna om sitt behov av 
trygghet och att bli respektfullt 
bemött av akutvårdspersonalen. 
Materialet resulterade i 46 
scenarion. Av dessa scenarion 
beskrev författarna fyra 
moraliska teman:  
- Bibehållen och invävd plikt 
och etik i omvårdnaden. 
(Sustained and enmeshed duty 
and ethic of care) 
- Konsekvent plikt 
(Duty of care) 
- Avbruten eller mixad plikt och 
etik i omvårdnaden. 
(Interrupted or mixed duty and 
ethic of care) 
- Överträdelse i både plikt och 
etik i omvårdnaden (Care in 
breach of both the duty and 
ethic of care) 

I 
K 

Neal, Richard D. "I always seem to be there" - a Syftet var att undersöka Deltagare valdes selektivt ut från N = 28 (30) Två huvudsakliga teman I 
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Heywood, Philip L. 
Morley, Stephen 
2000 
UK 

qualitative study of frequent 
attenders 

varför mångbesökare 
söker primärvård enligt de 
mönster som de gör. 

tre vårdcentraler till ett 
meningsfullt urval. Patienter 
definierades som mångbesökare 
enligt följande: 1. "vanliga" 
mångbesökare som besökt vc 
minst 1 ggr per 90-dagars period 
och inga perioder med 10 besök 
över 90 dagar (utbrott). 2. 
"Utbrott/avbrott". Minst ett 
utbrott och minst en period med 
avbrott (inga besök över 90 
dagar). 3. Andra mångbesökare. 
Som inte föll in i tidigare 
kategorier. Deltagare intervjuades 
därefter med hjälp av semi-
strukturerade frågor. Dessutom 
kompletterades data med en enkät 
angående hälsostatus. 

uppstod: 1. Individuella beslut 
som resulterade i att söka 
sjukvård. 2. Faktorer som 
resulterade i annorlunda 
sökmönster av frekventa besök. 
När dessa faktorer uppstod 
samtidigt tenderade 
sökfrekvensen att öka. Även 
"passivitet" och "multiplicitet" 
som tema uppstod. 

K 

Nydén, Kristoffer 
Petersson, Martin 
Nyström, Maria 
2003 
Sverige 

Unsatisfied basic needs of older 
patients in emergency care 
environments - obstacles to an 
active role in decision making 

Syftet var att analysera 
äldre patienters basala 
behov på en svensk 
akutmottagning. 

En omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska valde ut studiens 
deltagare.  Deltagarnas besvär 
utgick från ett brett spektrum och 
alla hade besökt 
akutmottagningen flera gånger, 
men inte på regelbunden basis. 
Studien baserades på 
fenomenologisk metod, och ett 
tolkande av deltagarnas livsvärld. 
Som teoretisk referensram 
användes Maslow´s behovstrappa. 

N = 5 Resultatet presenteras i form av 
Maslow´s teori: fysiologiska 
behov, trygghetsbehov, 
affektion och känsla av 
tillhörighet, självkänsla och 
självförverkligande behov. 

I 
K 

Nyström, Maria  
Nydén, Kristoffer 
Petersson, Martin 
2002 
Sverige  
 

Being a non-urgent patient in an 
emergency care unit - a strive to 
maintain personal integrity 

Syftet var att analysera 
och beskriva upplevelser 
av att vara en icke-akut 
patient på en 
akutmottagning. 

Deltagare djupintervjuades, sex 
kvinnor och fem män i åldrarna 
52-88 år. Fokus under 
intervjuerna var deltagarnas 
uppfattning av omvårdnad. 
Fenomenologiska principer 
följdes men beskrivs inte 
närmare. 

N = 11 Intervjumaterialet lästes igenom 
och tolkades i två steg. 1. En 
preliminär tolkning resulterade i 
sju konstaterande. 2. Delar 
tolkades och jämfördes med en 
tolkning av helheten. Vid 
jämförelse av de preliminära 
konstaterande identifierades  tre 
strategier för upprätthållande av 
personlig integritet trots låg 
prioritet vid triagering på 
akutmottagning. 

II 
K 

Olofsson, Pia During and beyond the triage Syftet var att utforska och Deltagare som var äldre än 70 år, N = 14 Deltagare upplevde bemötandet I 
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Carlström Eric D. 
Bäck-Pettersson, S. 
2012 
Sverige 

counter: chronically ill elderly 
 Patients´ experiences 
throughout their emergency 
department attendance 

beskriva upplevelser av 
bemötande hos kroniskt 
sjuka äldre i triagen och 
under deras fortsatta tid 
på akutmottagning. 

pratade svenska, hade tre olika 
diagnoser och hade besökt 
akutmottagning tre gånger eller 
fler under 12 mån uppfyllde 
kriterierna och deltog i intervjuer 
med öppna frågor. Data 
analyserades sedan med hjälp av 
Giorgis beskrivande metod inom 
fenomenolgi 

på akutmottagning som 
motsägelsefullt. Initialt 
upplevdes bemötandet som 
kompetent och tydligt. 
Sjuksköterskan förmedlade ett 
genuint intresse och patienten 
kände sig som "mittpunkten i 
rummet". Resterande tid av 
akutbesöket kände sig deltagare 
exkluderade pga. personalens 
attityder, ouppmärksamhet och 
likgiltighet. Det bidrog till 
frustation och besvikelse hos 
deltagarna, som förstärkte en 
fortsatt negativ uppfattning om 
akutmottagningen. 

K 

Olsson, Mariann 
Hansagi, Helen 
2001 
Sverige 

Repeated use of the emergency 
department: qualitative study of 
the patient's perspective 

Syftet var att utforska 
bakomliggande orsaker 
till upprepande besök på 
akutmottagning från 
patientens perspektiv. 

Patienter som besökt 
akutmottagning fyra ggr eller mer 
under 12 mån, valdes 
retrospektivt från journalsystemet, 
ut under två veckor. Totalt 32 
vuxna patienter, som sedan 
stratifierades till ett meningsfullt 
(purposeful) urval med variabler 
såsom kön, ålder, nationalitet och 
antalet besök.  Av dessa 
tillfrågades 14 stycken, för att 
uppnå ett slutgiltigt urval på tio 
personer som djupintervjuades 
med öppna frågor. Intervjuerna 
utfördes av personer utan 
koppling till akm. 

N = 10 (4) De flesta deltagare upplevde sin 
ekonomiska tillvaro som svår, 
men ingen var hemlös. Alla 
deltagare var arbetslösa eller 
vid utsidan av arbetsmarknaden, 
på grund av sina hälsoproblem. 
Majoriteten var ensamboende, 
och sex deltagare saknade 
socialt nätverk. Många hade 
nuvarande eller tidigare varit i 
kontakt med socialen och 
alkohol/drogmissbruk nämndes. 
Två teman ur data uppstod: 1. 
Hot om livet och autonomi. 2. 
Bemötande på akutmottagning. 

I 
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Pickvance, Deborah 
Parry, Glenys 
Howe, Amanda 
2004 
UK 

A cognitive analytic framework 
for understanding and managing 
problematic frequent attendance 
in primary care 

Syftet var att utveckla och 
uppvisa ett systematiskt 
förhållningssätt för 
identifiering och 
hantering av 
problematiska 
mångbesökare inom 
primärvården 

Deltagare klassificerades som 
mångbesökare enligt de 3% 
högsta besöksfrekvensen från 
datajournaler. Dessa patienter 
utvärderades sedan av 
vårdpersonal, som rankade 
patienten som problematisk 
mångbesökare. Av dessa slutförde 
nio patienter  tre intervjuer och 
besvarade kompletterande 
enkäter. Ytterligare fyra deltagare 

N = 9  Studien delades in i tre faser: 1 
Genomgång av data relaterat till 
närvaro, med fokus på 
problematiska mångbesökare 2. 
Insamling av data relaterat till 
mönster och orsaker till 
frekventa besök 3. Utarbetning 
av intervention. Författaren har 
enbart fokuserat på andra fasen 
där deltagare har intervjuats. 
 

I 
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bidrog med partiell information. 
Vårdpersonalens attityder 
dokumenterades m.h.a av 
intervjuer i fokusgrupper. För 
analys av data användes CAT 
beskriven av Ryle och Kerr. 

Det är inte alltid som relationen 
mellan mångbesökare-
vårdpersonal är problematisk. 
Mångbesökares beteende kan 
förklaras mha mellanmänskliga 
beteendemönster som 
omedvetet upprätthålls eller 
uppmuntras. 

Wiklund-Gustin, Lena 
2011 
Sverige 

To intend to but not being able 
to: Frequent 
attenders´experiences of 
suffering and to their encounter 
with health care systems. 

Syftet var att beskriva hur 
mångbesökare upplever 
lidande och bemötande 
med sjukvårdssystemet. 

En psykolog på akutmottagning 
identifierade mångbesökare 
utifrån kön, ålder och olika 
symtom. Mångbesökare med fem 
eller flera besök de senaste 12 
mån valdes medvetet ut och 
djupintervjuades. Materialet 
tolkades sedan mha 
fenomenologisk hermeneutisk 
tolkning inspirerad av Ricoeur. 

N = 9 Deltagarna strävade konstant 
efter att vara frisk och att bli 
frisk, att vara av nytta och 
tillfredsställa andra. Deltagarna 
sökte inte vård förrän lidandet 
upplevdes som outhärdligt. 
Enligt deltagarnas erfarenhet 
förstod inte vårdpersonal deras 
situation, och deltagarna 
upplevde bemötandet som 
misstroende och avvisande, 
vilket ökade lidandet. 

I 
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Wiklund-Gustin, Lena 
2013 
Sverige 

Struggling on my own: A 
cognitive perspective on 
frequent attenders´conception 
of life and their interaction with 
the health care system 

Syftet var att beskriva 
mångbesökares 
livsuppfattning och deras 
interaktion med 
sjukvårdssystemet från ett 
kognitivt perspektiv. 

Deltagare valdes ut mha 
bekvämlighetsurval från en KBT-
grupp med syfte att förbättra sin 
coping utifrån livssituation. 
Mångbesökare definierades som 5 
besök eller fler det senaste året. 
Deltagarna intervjuades sedan 
med öppna frågor och därefter ev, 
följdfrågor. Dataanalys utfördes 
mha en innehållsanalys. 

N = 9 (1) Två huvudsakliga teman 
uppstod: Värderingar och 
kompensatoriska strategier. 
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Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 
metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 
studie/Randomised controlled trial (RCT) är 
prospektiv och innebär jämförelse mellan en 
kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 
controlled trial ( CCT) är prospektiv och 
innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 
eller flera experimentgrupper. Är inte 
randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material och 
metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 
metoder. 

 
 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 
men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagre och adekvata statistiska 
metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något som 
redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och 
välgenomförd studie med adekvat beskrivning 
av protokoll, material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 
Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 
och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

 
 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 
otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 
Bristfällig resultatredovisning. 
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Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 
och begreppsmässiga strukturer (teorier och 
modeller). 
 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 
och tolkning påvisas. Metodkritik. 

* 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
 


