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Sammanfattning 
 
Samhällets rådande digitalisering har resulterat i att även sjukvårdssektorn använder fler 
digitala tjänster. Detta har resulterat i en ny gren av sjukvård, e-hälsa. Uppsatsen syftar till att 
identifiera de verksamhetsproblem som förekommer vid akutmottagningar och undersöka om 
en digital kölista kan reducera dessa utmaningar. Genom en explorativ fallstudie studeras två 
närakuters externa och interna förutsättningar att introducera en digital kölista. Intervjuer med 
sex respondenter från två närakuter utfördes och analyserades utifrån det teoretiska ramverket, 
Technology Acceptance Model (TAM), för att få en djupare förståelse för verksamheterna. 
Resultaten av undersökningen visar främst resistens gentemot en digital kölista då det anses 
förstärka de problem som redan finns inom sjukvården. Dessa problem är exempelvis en för 
hög tillgänglighet av vård, informationsbrist kring hur man söker sjukvård samt otillräcklig 
primärvård. Vidare har resultatet visat att fördelarna med digitalisering av akutvården kan 
anses vara mindre på grund av verksamhetens höga komplexitet och oförutsägbarhet.  
 
Nyckelord: 
 
E-hälsa, digital kölista, akutmottagningar, akutvård, TAM, tillgänglighet 
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1. Inledning 
 
Väntetiderna på Sveriges akutmottagningar är långa. År 2016 var mediantiden 3 timmar och 
18 minuter och var tionde patient fick vänta 6 timmar och 57 minuter eller längre för att 
mottaga vård (Socialstyrelsen, 2017). På grund av den drastiska ökningen av antalet 
vårdtagare som söker akut vård blir påföljden överbelastning av landets akutmottagningar. 
Överbelastning, framförallt vårdplatsbrist, leder till försämrad vårdkvalitet och försvagad 
patientsäkerhet (Tadjerbashi, Khoshnood, Nordberg & Ekelund, 2012). Även hög smittorisk 
förekommer vid akutmottagningar eftersom personer med olika typer av sjukdomar vistas 
tillsammans i ett trångt utrymme under en längre tid. En studie utförd av 
Folkhälsomyndigheten (2014) visar att risken att bli smittad av sjukdomar på 
akutmottagningar är starkt associerad med fysisk närhet.   
 
På grund av den rådande digitaliseringen har elektroniska tjänster, så kallade e-tjänster, 
tillkommit vilket tillåter kunder och tjänsteleverantörer att kommunicera och interagera över 
IT-system. Kunden och tjänsteleverantören slipper utföra vissa handlingar själva då IT-
systemet utför dem istället (Hultgren, 2007). I rapporten Det digitala samhället av IT-
koncernen Visma (2017) sammanställs en sifo-undersökning, vilken undersöker dagens och 
framtidens digitala individer, organisationer och samhälle. I rapporten uppger fler än åtta av 
tio organisationer att de syftar till att öka sina satsningar på digital kunskap. De deltagande i 
studien har en positiv syn av en fortsatt digitalisering och nämner att digitaliseringen av vård 
skulle kunna öka (Visma, 2017).  
 
Under de senaste åren har e-tjänster utvecklats för, och även börjat användas inom, 
sjukvården. Detta har resulterat i en ny gren av sjukvård, så kallad e-hälsa. Socialstyrelsen 
definierar e-hälsa som följande: Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 
E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och 
bibehålla hälsa. (eHälsomyndigheten, 2019). De tre återkommande teman och fokusområden 
som eHälsomyndigheten har definierat är att, genom e-hälsa, kunna underlätta 
kommunikation, tillgänglighet och verksamhet inom sjukvården (eHälsomyndigheten, 2019).  
E-hälsa karaktäriseras inte bara genom den tekniska utvecklingen utan ses även som en attityd 
och ett sätt att tänka för att förbättra sjukvården i hela världen (Eysenbach, 2001). 
 
E-hälsa kan vara en lösning för att minska problem inom sjukvården. Ett tydligt exempel på 
hur e-hälsa används för att bland annat få snabbare vård och ökad flexibilitet inom sjukvården 
är den privatägda e-tjänsten KRY. Tjänsten erbjuder genom sin applikation läkarbesök och 
psykologsamtal via video, med långa öppettider och bara några minuters väntetid (KRY, 
2019). Arbetet kring applikationen och de möjligheter som KRY medfört inom vård och 
omsorg i privat regi gör tjänsten till ett intressant exempel på hur vårdköer kan förkortas för 
den enskilda individen och visar på en positiv mottaglighet för digitala vårdtjänster (KRY, 
2019).  
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Det aktuella ämnet e-hälsa har öppnat upp för bland annat initiativet Vision e-hälsa 2025 med 
syfte att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 
möjligheter. E-hälsa förväntas hjälpa i form av att individen ska vara i centrum, verksamheter 
ska få hjälp att utvecklas samt att vård och omsorg ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och 
säker (Ehälsa2025, 2019). Vision 2025 är ett tydligt exempel på hur Sverige vill positionera 
sig i förhållande till e-hälsa. 
 
 
1.1 Problemformulering 

 
Akutmottagningar har en komplicerad och dynamisk arbetsmiljö där det är svårt att förutse 
antalet vårdtagare och vilken typ av vård som kommer att krävas (Källberg m.fl. 2014). Flera 
utmaningar uppstår dessutom vid akutmottagningarna på grund av en ökning av patienter samt 
oförmågan att anpassa akutvården till efterfrågan. Detta orsakar överbelastning på 
akutmottagningar, vilket i sin tur leder till påskyndad och försämrad kvalitet av patientvård 
(Jarvis, 2016). Enligt Jarvis (2016) har korrelationen mellan överbelastning på 
akutmottagningar och dödlighet vuxit, vilket visar på det aktuella problemet. 
 
En e-tjänst i form av en kölista där patienten själv registrerar sina symptom digitalt och sedan 
får en estimerad kötid utan att fysiskt behöva befinna sig på en akutmottagning, skulle kunna 
vara en lösning på vissa problem som förekommer vid akutmottagningar. Detta kan ses som 
en form av e-hälsa då det är ett verktyg som utbyter information digitalt (eHälsomyndigheten, 
2019). Uppsatsen kommer därför även att studera attityden till befintliga e-hälsotjänster 
eftersom detta kan återspeglas i attityden till en digital kölista.  
 
I denna uppsats undersöks de externa och interna förutsättningarna vid akutmottagningar för 
att introducera en digital kölista. Externa förutsättningarna omfattar övriga sjukvårdssektorn, 
patienter och extern information. Interna förutsättningar innefattar organisatoriska faktorer, 
samt personal och dess attityder. För att kunna undersöka förutsättningarna för en digital 
kölista, identifieras akutvårdens främsta utmaningar. 
 
 
1.2 Syfte och forskningsfråga 

 
Syftet med denna uppsats är att identifiera några av de större verksamhetsproblem som 
existerar vid svenska akutmottagningar och undersöka om introduktionen av en digital kölista 
kan minska dessa problem. Detta görs genom en fallstudie av explorativ karaktär för att bidra 
till större förståelse om hur akutmottagningar fungerar. Förhoppningen är att undersökningen 
ska ge underlag för hur en digital kölista vid akutmottagningar kan påverka verksamheten.  
 
Uppsatsens forskningsfråga är: 
 
● Hur ser de externa och interna förutsättningarna ut för att introducera en digital kölista 

vid närakuter? 
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Forskningsfrågan besvaras genom att studera upplevd användbarhet, uppskattad 
användarvänlighet, attityd till användandet, individens avsikt att använda systemet samt 
externa variabler. Dessa komponenter utgör acceptansen av teknologi och kan analyseras 
utifrån Technology Acceptance Model (TAM) där vi undersöker attityden till digitala tjänster 
hos de valda närakuterna.  

 
Uppsatsen består av en presentation av tidigare forskning, vilket delvis utgörs av liknande 
studier där TAM appliceras på sjukvården. Fortsättningsvis presenteras uppsatsens teoretiska 
ramverk, TAM. I metoddelen redogörs forskningsstrategi, datainsamlingsmetod samt metod 
för dataanalys. Avslutningsvis sammanfattas och analyseras resultatet följt av en diskussion 
och slutsats.  
 
 
1.3 Avgränsningar 

 
Uppsatsen fokuserar på enbart akutmottagningar då brister identifierats inom denna gren av 
sjukvårdssektorn. Två privatägda närakuter i Uppland valdes därför ut att genomföra 
fallstudien vid. När uppsatsen benämner akutmottagningar syftar även detta begrepp till 
närakuter, uppsatsen skiljer alltså inte på dessa två begrepp. Problem såsom väntetider kan 
lösas genom att skapa ett bokningssystem på vårdcentraler och sjukhus, men på grund av 
komplexiteten och den dynamiska miljön på akutmottagningar är sådana digitala lösningar 
svårare att implementera.  

 
De intervjuer som utförs är endast med sjukhuspersonal och inte med patienter, då 
patientintervjuer medför ett större etiskt ansvar. Rapporten inkluderar inte heller utvecklingen 
av en e-tjänst utan undersöker enbart de externa och interna förutsättningarna för en eventuell 
digital kölista.  
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2. Tidigare forskning 
 

Den tidigare forskning som arbetet grundar sig i presenteras i följande avsnitt. Forskningen 
fokuserar på prognostisering av patientmängd, TAM i sjukvården och e-hälsa. 
 
De valda tidigare forskningsområden verkar som stöd för uppsatsen. Tidigare studier kring 
prognostisering av patientmängd är väsentliga för att se huruvida det är möjligt att studera 
akutmottagningens patientflöde samt om ett oförutsägbart flöde kan regleras genom en digital 
kölista. För att få en större förståelse för hur TAM-modellen är applicerbar på vårt arbete har 
en artikel kring TAM inom sjukvården valts. Denna artikel inkluderar en förlängning av 
TAM-modellen i form av två ytterligare faktorer, informations- och kommunikationsteknik-
kunskap och -funktionskrav; dock appliceras inte dessa på arbetet. Avslutningsvis presenteras 
en artikel som berör e-hälsa och de tre huvudområden som behövs för att förstå konsumenten 
och dess behov.  
 
 
2.1 Prognostisering av patientmängd 

 
På grund av förändringar i utbud och efterfrågan för akutmottagningar ökar vikten av att 
effektivt kunna allokera akutvårdens resurser. Nyckeln för att uppnå en fungerande strategi för 
resursplanering är modellering och prognostisering av efterfrågan vid akutmottagningar. 
Prognoser är en tvärvetenskaplig och vital process som vägleder beslutfattandet inom många 
områden av ekonomisk, industriell, och vetenskaplig planering och även inom 
sjukvårdssektorn. Genom att använda prognostisering kan patientflödet förbättras då det 
underlättar fördelningen av personal och fysiska resurser (Jones, Thomas, Evans, Welch, 
Haug & Snow, 2008).  

 
Syftet med studien, utförd av Jones m.fl. (2008), var att utforska och utvärdera användandet 
av olika statistiska prognosmetoder för att förutse patientmängden på tre olika 
akutmottagningar. Dessa metoder jämfördes med tidigare använda prognosmetoder. Studien 
samlade in data från akutmottagningarna om hur ankomster av patienter såg ut under två års 
tid. Fem olika modeller utvärderades för att prognostisera patientmängd. Resultaten tyder på 
att efterfrågan för akutvård är karakteriserad av säsongs- och veckomönster. De olika 
prognosmodellerna jämfördes med en modell som agerade riktlinje (Multiple Linear 
Regression), där resultaten indikerar att Multiple Linear Regression, baserad på 
kalendervariabler, är ett lämpligt tillvägagångssätt för att prognostisera patientmängd vid 
akutmottagningar (Jones m.fl. 2008).  
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2.2 Technology Acceptance Model (TAM) i sjukvården 
 
För att kunna mäta och förklara systemanvändarens acceptans gentemot informations- och 
kommunikationsteknologi (ICT) har det de senaste 20 åren presenterats många teoretiska 
modeller. En av dessa modeller är Technology Acceptance Model (TAM), vilken beskrivs 
ingående i avsnitt 3. Det har visats i nyliga studier att TAM är en fördelaktig modell i 
sjukvårdssektorn och vid mätning av teknologisk acceptans. Trots denna insikt anses det 
finnas en bristande mängd av systematisk forskning kring sjukvård. Melas, Zampetakis, 
Dimopoulou & Moustakis (2011) hade i sin studie därför som huvudsyfte att återskapa TAM-
modellen och förlänga den för att passa sjukvårdssektorn. Återskapningen gjordes genom att 
använda modellens huvuddelar tillsammans med den största testgruppen som gjorts med TAM 
inom sjukvården, 604 kliniker och 534 specialistläkare (Melas, m.fl. 2011). Nästkommande 
steg var att förlänga modellen, vilket gjordes genom två externa variabler; klinikernas ICT-
kunskap och dess ICT-funktionskrav. Med hjälp av dessa externa variabler var önskan att testa 
klinikernas ICT-kunskap i förhållande till perceived ease of use och funktionskraven med 
perceived usefulness. I de tidigare TAM-studier som gjorts inom sjukvårdssektorn har 
insamlad data varit en mix av data från läkare, sjuksköterskor, farmaceuter och medicinska 
tekniker, vilket författarna tror är på grund av en liten urvalsstorlek. De kombinerade 
arbetsgrupperna kan resultera i att de individuella kraven eller åsikterna har svårt att 
framkomma. Författarna, med sin stora testgrupp, delade därför upp yrkesrollerna i sin 
undersökning (ibid). 

 
Studiens utgångspunkt var att avgöra till vilken grad individens avsikt att använda systemet 
relaterar till attitude towards using, perceived usefulness och perceived ease of use. För att 
undersöka detta har studien fyra huvudpunkter. Det första steget är att mäta variablerna i 
TAM-modellen, vilka baserat på tidigare studier förväntas ha positiva korrelationer till 
varandra. Vidare testas huruvida attitude towards using förmedlar perceived usefulness och 
perceived ease of use samt dess effekt på behavioural intention to use med hjälp av structural 
equation modeling (SEM). Nästkommande steg använde sig av SEM för att testa och studera 
huruvida klinikernas ICT-kunskap påverkade den perceived ease of use samt hur ICT-
funktionskrav påverkade perceived usefulness. Vid fjärde och sista steget använde författarna 
multi-group analysis of structural invariance för att kunna studera de acceptansskillnader som 
kan finnas mellan de olika typerna av läkare (Melas, m.fl. 2011).  
 
Undersökningen mynnar ut i slutsatsen att TAM generellt sett fungerar inom sjukvården och i 
en klinisk kontext. Dock framgår det även att det fortfarande finns förbättringsområden med 
TAM för att kunna bli optimal för sjukvården. Resultaten visade även positiva förhållanden 
mellan attitude towards using och behavioural intention to use samt mellan perceived 
usefulness och perceived ease of use. Dessutom var även perceived usefulness och perceived 
ease of use positivt korrelerade till attitude towards using. Fortsättningsvis var perceived 
usefulness positivt korrelerad till behavioural intention to use. Relationen mellan perceived 
usefulness och behavioural intention to use visade även positiva resultat. Avslutningsvis 
visade studien att de external variables som den medicinska personalens ICT kunskap och 
ICT funktionskrav är det som skapade viss variation mellan de undersökta läkargrupperna 
(Melas, m.fl. 2011).  
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2.3 E-hälsa  
 

Redan 2001 diskuterade Ball & Lillis att e-hälsans utveckling i kombination med 
allmänhetens höga datorvana har bidragit till en stor förändring i sjukvården. Patientens sätt 
att nyttja onlinetjänster, hälsoportaler och likartade tjänster gör att patienten blir en konsument 
av vård, vilket resulterar i en ny relation mellan läkare och patient. Med rätt information kan 
läkarna genom e-hälsa öka klinikens beslutskvalitet och stärka kommunikationen mellan 
patient och läkare. Det viktigaste för att e-hälsa ska fungera är att läkarna och involverade 
organisationer förstår sin roll i den pågående förändringen. Det är viktigt att både läkare och 
organisationer ser över konsumentens behov samt de faktorer de själva behöver för att gynnas 
av e-hälsa (Ball & Lillis, 2001).  

 
I förändringen mot en mer digital sjukvård har sjukvårdsorganisationers fokus skiftat från ren 
affärs- och företagsorientering till en konsumentverksamhet där relationer mellan företag och 
konsumenter ligger i fokus. För att förstå den nya sjukvården och vem som är konsumenten, 
finns det tre viktiga områden (Ball & Lillis, 2001):  
 

(1)Lättillgänglighet: Många av dagens konsumenter är överarbetade och har en önskan 
att bevara den fritid de har, vilket gör att de förväntar sig att alla branscher de 
interagerar med ska vara lättillgängliga. Detta är en efterfrågan sjukvården har varit 
långsam med att möta och konsumenter har istället mötts av långa väntetider, mängder 
av blanketter att fylla i samt läkartider som kräver ledighet från arbete. 

 
(2)Kontroll: Det är av hög prioritet för e-hälsokonsumenter att kunna ta kontroll över 
sin hälsa och ha en tydlig roll i den. E-hälsokonsumenten använder internet för att söka 
efter ytterligare information för att komplettera den de fått hos läkare, vilket är en 
faktor som involverar patienterna mer i sin egen vård. Läkarna kan vara motstridiga till 
patienternas önskan att vara mer involverade i sin egen vård men det kan vara 
fördelaktigt för båda parter, om det är balanserat.  
 
(3)Val: Konsumenten kräver en variation och ett stort utbud på produkter och tjänster. 
Dessutom har e-hälsokonsumenter blivit mindre avskräckta av läkare och är mindre 
fästa vid traditionell sjukvård, vilket leder till att de vågar utforska olika 
sjukvårdsalternativ.  

   
Med dessa tre områden i åtanke kan läkare och sjukvårdsorganisationer lära och engagera 
konsumenterna i  e-hälsa. Detta kan komma att förändra vårdleverans runt om i världen.  
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3. Teori  
 

Avsnittet presenterar teorin Technology Acceptance Model (TAM), som genomsyrar 
uppsatsens analys.  
 
 
3.1 Technology Acceptance Model  (TAM) 

 
Baserat på Fishbein och Azjens Theory of Reasoned Action (TRA), utvecklade Davis 
Technology Acceptance Model (TAM), vilken syftar till att identifiera designproblem och 
förutspå acceptans av nya system. TAM utforskar om oerfarna användare av ett system i 
praktiken kommer att använda det. Enligt modellen fastställs användaracceptans av teknologi 
främst utifrån två faktorer: perceived usefulness och perceived ease of use (Tao, 2008). TAM 
specificerar även relationer mellan systemdesignfunktioner, attitude towards using samt 
actual system use (Davis, 1993). Att förutspå acceptansen av ett system är TAMs huvudfokus 
men modellen kan även användas för att förstå varför ett system inte accepteras och ge 
forskare lämpliga korrigerande steg. Det är därför viktigt att förstå inverkan av external 
variables på ett system (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 1. TAM (Davis, 1993) 
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3.1.1 External variables 
 

External variables i TAM-modellen behandlar de yttre faktorer som kan vara avgörande vid 
acceptans av ett system (Hubona & Geitz, 1997) och de variabler som inte representeras i 
modellen  (Davis, 1985). Enligt TAM är external variables avgörande för attitude towards 
using och behavioural intention to use (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989). Användarens 
attityd relaterar till dess positiva eller negativa känslor om att faktiskt utföra handlingen 
(Hubona & Geitz, 1997). Några external variables som kan påverka användarens 
systemacceptans är de fem variabler som Agarwal och Prasad har identifierat och studerat. 
Variablerna innefattar ålder, position i en organisation, utbildningsnivå, tidigare erfarenhet 
och deltagande i utbildning (Burton-Jones & Hubona, 2006).  
 
 
3.1.2 Perceived Usefulness & Perceived Ease of Use 
 
I modellen presenteras perceived usefulness och perceived ease of use som två nyckelfaktorer 
i användarnas acceptans av systemet. För att en användare ska bruka ett system krävs det att 
systemet upplevs gynnande för det arbete som ska utföras och tillräckligt enkelt att använda 
(Davis, 1989). 

 
Davis (1989) definierar perceived usefulness som den grad en person anser att användandet av 
ett specifikt system kommer att förbättra dess arbetsprestation. Vidare definierar Davis 
perceived ease of use som den grad en person anser kunna använda ett system utan för stor 
ansträngning, förväntad användarvänlighet. Perceived ease of use har en direkt påverkan på  
perceived usefulness eftersom ett lättanvändbart system kommer att leda till ökad 
arbetsprestation för användare (Davis, 1985).  
 
 
3.1.3 Attitude Towards Using 

 
Attitude towards using är ett resultat av huruvida användare uppfattar systemet som 
användbart och användarvänligt (Davis, 1993). Enligt Davis (1993) definieras attitude 
towards using som graden av positiv påverkan vilket en person associerar med att använda det 
implementerade systemet. Attitude towards using kan mätas genom en sju-poängs 
betygsskala, som är kopplat till olika utvärderande adjektiv, exempelvis bra-dåligt, för att 
uppnå hög trovärdighet (Davis, 1993).   
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3.1.4 Behavioural Intention to Use 
 

Behavioral Intention To Use mäts i individens avsikt att använda systemet. Davis (1989) 
menar att perceived usefulness i samband med attitude towards using är det som utgör 
behavioural intention to use. Relationen mellan perceived usefulness och behavioural 
intention to use grundar sig i idén att människor i en organisatorisk miljö skapar mening i 
beteenden som de anser kommer gynna och förbättra dess arbetsprestation. Genom att 
förbättra arbetsprestationen kan individen sedan få belöning i form av löneförhöjning eller 
befordran, vilket motiverar till systemanvändning (Davis, 1989).  
 
 
3.1.5 Actual System Use 

 
I kombination av de ovannämnda faktorerna ska detta, enligt TAM, kunna förutse det faktiska 
användandet av ett nytt system (Davis, 1989).  
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4. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras den forskningsansats som uppsatsen utgår ifrån i form av 
forskningsstrategi, datainsamlingsmetod och metod av dataanalys. 
 
 
4.1 Forskningsstrategi  

 
Arbetet utgörs av en kvalitativ fallstudie hos två närakuter i Uppland. Närakuterna är båda 
privatägda och arbetar på uppdrag från kommunen. Syftet är att undersöka om de externa och 
interna förutsättningarna tillåter introduktionen av en digital kölista. Studien är en explorativ 
fallstudie i form av intervjuer med sjukvårdspersonal. En explorativ studie innebär en 
detaljerad analys av ett fenomen, där tidigare forskning och litteratur är begränsad, för att 
skapa förståelse kring ämnet (Oates, 2005). 

 
För att besvara forskningsfrågan utfördes en explorativ fallstudie eftersom det finns lite 
studier kring digitala kölistor inom akutvården. Dessutom har ingen hypotes formulerats kring 
huruvida de externa och interna förutsättningarna kommer att tillåta en digital kölista 
(Goldkuhl, 2011). Litteraturundersökningen gav oss dock underlag som visar på ett flertal 
problemområden på akutmottagningar såsom långa väntetider och hög smittorisk. Genom de 
intervjuer som genomförs förväntas en mer detaljerad bild och ytterligare undersöka de 
problem som sjukhuspersonalen kan identifiera på valda akutmottagningar.  

 
Eftersom det endast är av intresse av att få information om hur närakuternas verksamhet 
fungerar idag har en nuvarande fallstudie gjorts. Detta för att se om de externa och interna 
förutsättningarna tillåter introduktion av en digital kölista på akutmottagningar. 
Sjukvårdspersonalen intervjuas om hur akutmottagningens dynamik ser ut, vilka utmaningar 
som finns, attityd till e-hälsa och även specifikt till en digital kölista samt hur processen för en 
vårdtagares tid på mottagningen ser ut (Oates, 2005). För att inte ha en alltför abstrakt 
diskussion under intervjuerna presenterades en hypotetisk digital kölista där vårdtagaren 
registrerar sig online med personliga uppgifter samt detaljerad beskrivning av anledningen till 
sökt vård. När den vårdsökande har registrerat sig kontaktar akutmottagningen personen om 
det finns oklarheter eller följdfrågor kring den information vårdtagaren har lämnat. Om vård 
är direkt akut eller livshotande ska vårdtagaren inte registrera sig på e-tjänsten utan åka direkt 
till akutmottagningen. Vårdtagaren får en estimerad tid för besöket, vilken uppdateras 
kontinuerligt, eftersom att mer akuta fall går före. En notifikation skickas till vårdtagaren cirka 
en timme innan förväntad mottagningstid. 
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4.2 Datainsamlingsmetod 
 

Valet av en kvalitativ metod skapar insikt i hur människor upplever sin verklighet snarare än 
den teoretiska sanningen. I kvalitativa studier är utgångspunkten att det inte finns en absolut 
och objektiv sanning (Hedin, 1996). För att få ett större förståelse om hur en akutmottagning 
ser ut från olika perspektiv har intervjuer valts.  

 
Intervjuer med två läkare, två sjuksköterskor, en undersköterska och en med administrativ roll 
på två olika privatägda närakuter har utförts. Genom intervjuerna får vi möjlighet att ställa 
mer komplexa frågor och få en djup förståelse för verksamheten. Eftersom forskningsområdet 
fortfarande är nytt så är intervjuer en fördelaktig datainsamlingsmetod då det öppnar upp för 
en dialog med den intervjuade. Därför är intervjuer av semistrukturerad karaktär lämplig då 
information utanför de valda intervjufrågorna kan framkomma. Semi-strukturerade intervjuer 
tillåter även att ordningen på frågorna kan ändras beroende på hur konversationen för sig och 
respondenten kan tala i mer detalj rörande frågorna samt introducera nya frågor. Eftersom 
intervjuerna med sjukvårdspersonal inte behandlar patientkänslig information, är det möjligt 
att utföra dem semistrukturerat utan strida mot etiska riktlinjer (Oates, 2006).  

 
 

4.2.1 Planering  av intervjuer 
 
Innan val av respondenter och formulering av intervjufrågor har ett förarbete i form av 
avgränsningar gjorts samt forskning kring intervjuteknik studerats. Detta för att få så koncisa 
och korrekta intervjuer som möjligt.  

 
Före utformning av intervjufrågor har en tidsplan skapats för att säkerställa att både intervjuer 
och transkribering hinner genomföras inom projektets uttänkta tidsram. Eftersom 
akutmottagningar har en oberäknelig arbetsbörda utförs intervjuerna under 20-30 minuter, 
vilket förväntas öka deltagandet av respondenter. På grund av den korta intervjutiden har valet 
av intervjufrågor varit speciellt viktigt. Fokus ligger på hur akutmottagningens processer ser 
ut, vilka problem som finns samt hur respondenterna ställer sig till en hypotetisk digital 
kölista. Efter att de två akutmottagningarna valts görs en bakgrundsgranskning av dessa 
verksamheter för att ge ett professionellt intryck och öka vår trovärdigheten som intervjuare 
(Oates, 2005). Efter att akutmottagningarna valts skapades en intervjumall för att ge intervjun 
viss struktur. Eftersom intervjuerna är semistrukturerade finns det trots intervjumallen 
möjlighet att ställa följdfrågor och göra mindre ändringar.  
 
De sex respondenterna valdes ut baserat på tillgänglighet och yrkesroll. Spridningen på 
yrkesrollerna förväntas ge en så sanningsenlig bild av akutmottagningen som möjligt. Om de 
intervjuade personerna ger tillåtelse till det, kommer intervjuerna att spelas in så att fokus 
ligger på personen som intervjuas snarare än att anteckna. Chansen att missa något av 
intervjun minskar även med en inspelning då intervjuerna kommer att transkriberas. Målet är 
att de intervjuade personerna ska känna sig avslappnade och därför kommer de inte filmas då 
det kan kännas obekvämt och påträngande (Oates, 2005). Intervjuerna kommer att hållas där 
de intervjuade känner sig mest bekväma, exempelvis vid sjukhuset i deras naturliga miljö. Den 
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bekanta sjukhusmiljön ger förhoppningsvis en trygghet för respondenterna och resulterar i 
bättre svar på intervjufrågorna. 
 
 
4.2.2 Genomförande av intervjuer 
 
Intervjuerna utfördes på två privatägda närakuter belägna i Uppland med tre respondenter på 
vardera mottagning. Innan intervjuerna påbörjades tillfrågades respondenterna om 
medgivande till inspelning av intervjun. Det förklarades även att respondenten och närakuten 
kommer att anonymiseras i arbetet samt att alla ljudinspelningar kommer att förstöras efter 
transkribering (Oates, 2005). För att strukturera upp intervjuerna valdes en intervjuare samt en 
antecknare. Detta med avsikt att skapa en lugnare miljö där fokus enbart ligger på 
respondenten. Intervjuerna började med en introduktion av uppsatsens skribenter men innehöll 
ingen beskrivning om vad arbetet syftar att undersöka. Anledningen var att ge respondenterna 
så stor frihet i sina svar som möjligt och undvika ledande svar. Efter intervjuns slut 
presenteras uppsatsens frågeställning och syfte. 

 
 

Nedanstående tabell visar valet av respondenter där yrkesroll, arbetsplats samt tid på 
nuvarande arbetsplats  presenteras.  
 

Respondent Yrkesroll Arbetsplats Tid på nuvarande 
arbetsplats 

1 Sjuksköterska Närakut 1 7 månader 

2 Enhetschef Närakut 1 13 år 

3 Läkare Närakut 1 18 år 

4 Läkare Närakut 2 1 år, 8 månader 

5 Sjuksköterska Närakut 2 1 år 

6 Undersköterska Närakut 2 1 år 
Tabell 1: Respondenter 
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4.3 Metod för dataanalys 
 

De intervjuer som utfördes transkriberades och författarna utförde därefter en kvalitativ 
dataanalys av insamlat material. En kvalitativ dataanalys valdes på grund av att intervjuerna är 
av semistrukturerad karaktär samt att litteraturstudien består av icke-numerisk data. Analysen 
utgick från tre huvudteman vilka är: information som är irrelevant för studiens frågeställning, 
information som är relevant för vår förståelse för organisationerna men ansågs mindre vital för 
studiens slutresultat samt information som anses viktig för att besvara frågeställningen (Oates, 
2005).  

 
Det material som klassificerades relevant för att besvara frågeställningen kodades för att hitta 
nyckelord i den insamlade datan. Kodningens utgångspunkt var induktiv, det vill säga att data 
får tala för sig själv och inga förutbestämda teman fanns utan dessa formulerades genom de 
generade nyckelorden (Oates, 2005). Den första kodningen resulterade i 21 nyckelord, vilka 
sedan studerades för att skapa fem färre, mer omfattande, teman: bristfällig primärvård, 
otillräcklig information, tillgänglighet av vård, vikten av den kliniska blicken och 
överbelastning (se tabell 2).  
 
 
 

TEMA Bristfällig 
primärvård 

Otillräcklig 
information 

Tillgänglighet 
av vård 

Vikten av den 
kliniska 
blicken 

Överbelastning 

NYCKELORD Brist i 
primärvården 

Information och 
tydlighet 

Större efterfrågan  Vissa 
åkommor kan 
lösas med e-
hälsa 

Högt tryck 

 Fel patienter Egenvård Patient gör del av 
jobbet 

Olika 
upplevelser av 
smärta 

Långa väntetider 

  Mer rådgivning Vård fortare Fysiskt möte Irritationer 

  Utöka kösystem Lättillgänglighet  Smittorisk 

  1177 fungerar 
inte optimalt 

Utnyttja systemet  Kan inte förutse 
patientmängd 

     Bemanning 

Tabell 2: Tematisering 
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De identifierade teman bygger på relationer och mönster till varandra. Nedan visas ett 
exempel av kodningen genom ett utdrag (tabell 3).  
 
Segment Nyckelord Tema 

“Utan jag tror att man ska arbeta 
mer med egenvård och se vad kan 
jag göra själv för det hela. Hur 
mycket kan jag avvakta, vad kan 
jag göra själv, och inte sätta sig 
direkt på en akutmottagning”  

Egenvård Otillräcklig information 

“Jag tror det är svårt att sitta hemma 
digitalt och inte vara på plats och 
bedöma tillståndet på en patient och 
se är det här någonting som kan 
vänta till dagen efter, är det någon 
som behöver vård nu? Oftast är det 
så att den kliniska blicken, det 
patienten säger behöver inte alltid 
vara stämma överens.” 

Fysiskt möte Vikten av kliniska blicken 

“Nej men mycket utav patienterna 
här är, dem söker fel. De ska vara 
på sina vårdcentraler för nästan 
inga patienter här är riktigt akut 
sjuka.”  

Fel patienter Bristfällig primärvård 

Tabell 3: Kodexempel 
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5. Resultat och analys 
 

I nedanstående avsnitt presenteras undersökningens resultat i form av de kodade intervjuerna. 
Fem huvudteman har utformats och studerats utifrån de transkriberade intervjuerna. Vidare 
analyseras datan utifrån TAM-modellens olika beståndsdelar.  
 
 
5.1 Bristfällig primärvård 

 
Följande tema uppmärksammar de brister som finns inom primärvården och som vidare 
påverkar de enskilda akutmottagningarna. Problemen inom primärvården resulterar i ett 
felaktigt patientflöde till akutmottagningarna. Primärvård definieras i denna uppsats som den 
instans av sjukvård som inte kräver sjukhusets resurser eller annan särskild specialiserad 
kompetens, detta kan exempelvis vara vårdcentraler (NE). 
 
Ett återkommande ämne som nästan alla respondenter uppmärksammade under diskussionen 
kring befintliga utmaningar, var den bristfälliga primärvården. Problem inom en del av 
sjukvården påverkar även övriga områden eftersom patienter rör sig över hela 
sjukvårdssektorn.  
 

Vi får också väldigt mycket vårdcentralpatienter. Så primärvården räcker 
inte till [...] Man kommer för att man är frustrerade att man inte får tid 
på vårdcentralen, och det kan jag förstå men de här patienterna svämmar 
över här.  

 
- Respondent 2, Enhetschef 

 
Enligt respondent 2 får närakuterna många vårdcentralspatienter på grund av bristen på tider 
inom primärvården. Det är ett systemfel inom sjukvården, vilket leder till att akutvården 
drabbas av ett överflödigt antal patienter som tillhör primärvården. Akutmottagningar 
mottager därmed fel typ av patienter och inte enbart de med akuta åkommor. Detta är 
tidskrävande och tar tid från de patienter som behöver akut vård.  
  

Nej men mycket utav patienterna här är, dem söker fel. De ska vara på 
sina vårdcentraler för nästan inga patienter här är riktigt akut sjuka. 

 
- Respondent 6, Undersköterska 

 
Respondent 6 förtydligar att stor del av patienterna söker fel när de går till en akutmottagning, 
vilket delvis beror på okunskap om vilken vårdnivå de ska söka sig till. Information om vilken 
vårdinstans patienter ska söka sig till är otillräcklig. Akutmottagningar är alltid tillgängliga 
och därför väljer många patienter söka sig till dessa trots att de inte har akuta besvär.  
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Jag skulle vilja säga att på grund av fel patienter som kommer hit så tar 
dem tid i anspråk för dem som egentligen ska vara här. 

 
- Respondent 2, Enhetschef 

 
Patienter kräver resurser och med ett ökat antal patienter som sökt sig fel, räcker inte 
resurserna på akutmottagningarna. Respondent 2 förklarar vidare att de inte bara tar resurser 
men även tid från patienter som är akut sjuka. Detta är en av orsakerna till de långa 
väntetiderna och överbelastningen på akutmottagningar.  
 
Perceived usefulness är en av faktorerna i TAM-modellen och behandlar den grad en person 
anser att användandet av ett specifikt system kommer att förbättra dess arbetsprestation. 
Perceived usefulness blir i detta kontext försvagad inför en digital kölista då den endast kan 
minska problematik som förekommer inom verksamheten vid akutmottagningar och inte lösa 
externa problem såsom den bristfälliga primärvården.  
 
Brister inom primärvården är en extern förutsättning eftersom att det är en faktor 
akutmottagningar inte kan påverka. Akutvården influeras enormt av detta då fel patienter 
vänder sig till akutmottagningar på grund av den otillräckliga primärvården. Bristen av 
primärvården leder till att behovet av akutvård bli större eftersom det alltid är tillgängligt. 
Detta problem handlar därmed inte om akutmottagningar i sig utan om externa problem som i 
sin tur påverkar akutvården. 
 
 
5.2 Otillräcklig information  

 
Detta tema behandlar den okunskap kring sjukvårdssystemet som finns hos vårdtagare, vilket 
resulterar i ett högt patientflöde. Vidare diskuteras bristen av egenvård och rådgivning.  
 
I de analyserade intervjuerna framgår en stor brist kring information för vårdtagare. 
Informationsbrist i kombination med vårdtagarens eventuella okunnighet kring sjukvård 
resulterar i att de ofta söker vård på fel vårdinstans. Detta mynnar ut i att arbetsbelastningen 
på akutmottagningen ökar, vilket inte hade inträffat om vårdtagare varit mer upplysta om 
vilken typ av vård deras åkommor faller inom. I frågan kring eventuella lösningar på detta 
problem svarar respondent 5 följande. 
 

Jag förstår att man blir förvirrad för det finns så många ställen att söka 
vård på. Man vet inte vart man ska vända sig, nu har jag det här 
problemet och det är jobbigt men jag vet inte vart jag ska vända mig.[...] 
Man skulle vilja ha att “de här kriterierna får man söka för” man skulle 
vilja styra dem. 

 
- Respondent 5, Sjuksköterska 

 



 

 
19 

Respondent 5 uppmärksammar dessa svårigheter och uttrycker lösningen att fastställa 
information och kriterier kring vad vårdtagare får söka sig till en akutmottagning för. Dessa 
riktlinjer måste fortsättningsvis presenteras för befolkningen så att problemet med fel patienter 
kan lösas. Det handlar om att ändra vårdtagares mönster och lära dem hur de på ett korrekt sätt 
ska bruka vård. Fortsättningsvis är det även viktigt att informera vårdtagare som sökt fel vård 
och hänvisa vidare till rätt vårdinstans. Problematiken ligger även i att det nuvarande 
patientflödet är ineffektivt eftersom mycket folk, oavsett grad av åkomma, söker sig till 
samma vårdenhet. 
 

Flödet för patienterna skulle kunna vara helt annorlunda kanske att man 
har, nu har vi en port och en kassa där vi tar emot, vi skulle behöva ha 
två stycken där en sitter och där vi har en sjuksköterska till i beredskap 
som hela tiden tar hand om dem här akut dåliga och sen en som tar hand 
om de mindre akut dåliga. Så man kanske har två kösystem.  
 
- Respondent 1, Sjuksköterska 

 
I frågan om hur prioritering av patienter kan underlättas uttrycker respondent 1 ytterligare ett 
komplement till ökad information, nämligen att utöka kösystemet. Detta i form av två separata 
kösystem där ett fokuserar på de akut dåliga patienterna och det andra har fokus på de mindre 
akuta. Förhoppningen är att förändra patientflödet, effektivisera mottagningen och därmed 
förbättra kvaliteten. Ett kösystem med två inflöden skulle kunna underlätta för verksamheten 
och bidra till en lättare beslutsprocess. Detta eftersom den tydliga och tidiga kategoriseringen 
skulle kunna lämna utrymme för att fokusera mer på de akut sjuka patienterna samtidigt som 
vårdcentralspatienter kan hänvisas vidare direkt. Vårdguiden 1177 är även en tjänst som 
erbjuder sjukvårdsrådgivning och vid behov hänvisar patienter till passande vårdinstans. Båda 
de intervjuade närakuterna har ett samarbete med 1177, som äger ett antal läkartider på 
mottagningarna.  
 

1177 hänvisar väldigt mycket patienter också som egentligen inte ska 
vara hos oss, dem skulle behöva ge mer rådgivning.  

 
- Respondent 2, Enhetschef 

 
Respondent 2 väcker kritik mot 1177 och anser att många patienter blir hänvisade till 
akutmottagningarna för besvär som inte är akuta. För att 1177 ska kunna agera avlastande för 
resterande vårdsektor och framförallt akutvården; är det av stor vikt att de blir mer rådgivande 
och hänvisar mindre folk vidare till akutmottagningar. Ytterligare en faktor som bidragit till 
ökat antal patienter är bristen av egenvård, vilket respondent 1 påpekar som motstånd till en 
digital kölista.  
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Jag tror att man ska arbeta mer med egenvård och se vad kan jag göra själv 
för det hela. Hur mycket kan jag avvakta, vad kan jag göra själv, och inte 
sätta sig direkt på en akutmottagning [...] Det blir också ett 
generationsskifte, därför den äldre generationen så frågar man ofta sina 
föräldrar och sina morföräldrar; vad kan jag göra? Och ha stöd och hjälp 
från det. 

 
 - Respondent 1, Sjuksköterska 

  
Flertalet respondenter upplever även att ökad egenvård skulle underlätta det höga trycket på 
akutmottagningarna. Respondent 1 menar att den minskade egenvården till stor del beror på 
ett generationsskifte. Möjligheten att fråga familj och närstående har minskat, vilket i sin tur 
leder till ökat inflöde i akutvården. Den minskade egenvården kan också vara ett resultat av 
den växande tillgängligheten av vård. Detta eftersom individen, istället för att fråga en anhörig 
om råd och få ett ungefärligt svar, söker vård direkt för att få en diagnos. Det är svårt att 
förändra detta beteende och återgå till mer egenvård men kombinerat med 1177:s rådgivning 
hade akutmottagningar kunnat avlastas.  
   
Utifrån TAM-modellen går det att konstatera att vårdpersonalens perceived usefulness blir 
lägre på grund av bristande rådgivning då respondenterna vill ha ett system som verkar 
rådgivande. Detta eftersom avsaknaden av tillgänglig rådgivning från 1177 och den minskade 
egenvården identifieras som stora problem inom akutvården men inte anses lösningsbara 
genom en digital kölista. Dock uttrycker en respondent att två kösystem skulle kunna gynna 
verksamheten, vilket utifrån perceived usefulness skulle kunna uppfattas som positiv då en 
digital kölista kan verka som ett av kösystemen. Systemförslaget skulle alltså kunna uppfattas 
användbart för att lösa två kösystem men kommer inte att hantera de största problemen enligt 
vårdpersonalen. Attitude towards using en digital kölista blir negativ då respondenterna påstår 
att en digital kölista skulle minska egenvården. Detta genom att tillgängligheten ökar och 
behovet av att rådfråga personer i omgivningen försvinner. 
 
External variables såsom ålder och tidigare erfarenheter kan påverka vårdgivarens attityd 
gentemot en digital kölista. En respondent förklarar att ett generationsskifte har skett, vilket 
har resulterat i minskad egenvård då exempelvis internet inte användes i samma utsträckning 
tidigare. Ålder och tidigare erfarenheter är därmed väsentliga external variables eftersom 
respondenten har upplevt vården som den såg ut förut, där rådgivning från folk i omgivningen 
var en större del än idag. E-hälsotjänster har, enligt respondenterna, ersatt stor del av 
egenvården då det idag är så pass lättillgängligt att uppsöka vård. Ålder och tidigare 
erfarenheter kan därmed influera acceptansen av en digital kölista.  
 
Den otillräckliga informationen rörande hela sjukvården är en extern förutsättning eftersom 
den är utanför akutmottagningens verksamhet. Informationen resulterar i att patienter söker 
vård på fel instans på grund av ett systemfel inom hela sjukvården. Dock skulle 
akutmottagningarnas egna information även kunna ha brister, vilket då skulle vara interna och 
mer påverkbara faktorer. 
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5.3 Tillgänglighet av vård 
 

Problemen kring tillgänglighet av vård identifieras i form av att efterfrågan av vård ökar och 
krävs fortare. Digitalisering av vård tillåter patienten att vara mer interaktiv i sin vård 
samtidigt som risk för att systemet utnyttjas uppstår.  

 
Olika former av vård utvecklas kontinuerligt och ett aktuellt vårdområde är e-hälsa. E-hälsa 
gör vården mer lättillgänglig då vårdtagare inte behöver uppsöka en fysisk mottagning utan 
kan genomföra besöket över exempelvis ett videosamtal. Detta kan dock resultera i att fler 
söker vård för åkommor de annars inte skulle sökt vård för, vilket respondent 5 
uppmärksammar som en utmaning kring dagens akutvård.  
 

Lika så blir det att man missbrukar vård tycker jag. Det finns så många 
ställen att söka vård på idag, när man kommer till oss har man först ringt 
1177 och fått råd där. Sen har man ringt en appdoktor och fått ett råd där 
och sen så känner man undra om jag kan lita på det här., bäst att jag får ett 
fysiskt möte. Det är det det slutar med, oftast att man vill träffa någon som 
kan se och titta på en, det här är okej, då söker man på närakuten också och 
får sin bedömning här. Det tycker jag är ett missbruk av vård, bara för att 
det är tillgängligt nyttjas det på fel sätt.  

 
- Respondent 5, Sjuksköterska 

 
Respondent 5 uttrycker skepticism till att vården blir mer tillgänglig och kan sökas på ett ökat 
antal ställen och menar att det kan uppstå missbruk av vård. Den ökade tillgängligheten gör att 
fler människor söker vård för åkommor de annars inte skulle ha sökt för. Vård är inte menat 
att lugna en misstanke utan ska behandla sjuka patienter. Respondent 5 menar även att många 
vårdtagare som har använt sig av e-hälsa i slutändan ändå kräver ett fysiskt besök. Detta är på 
grund av att läkaren antingen måste hänvisa vidare patienten till en fysisk vårdinstans eller att 
patienten vill ha en kompleterande fysisk undersökning. I dessa fall tar e-hälsotjänster endast 
tid och pengar från patienterna när de istället kan uppsöka en fysisk vårdcentral direkt. 
Lättillgängligheten av vård är därför inte alltid positivt eftersom efterfrågan av vård ökar och 
människor söker vård fortare, vilket respondent 2 väcker som kritik mot e-hälsa. 

 
Men jag tror också det här med digital vård kan göra att man ger utrymme 
till att “shoppa” sjukvård. Att det är tillgängligt överallt och patienten 
tänker att jag ska bara ha tid nu och jag ska ha hjälp nu. 

 
- Respondent 2, Enhetschef 

 
Ett större utbud ger fler kunder. Respondent 2 beskriver att den digitala sjukvården tillåter 
användare att “shoppa sjukvård” på grund av lättillgängligheten. De digitala tjänsterna 
möjliggör en undersökning oavsett geografisk plats och kräver endast en mobil enhet. I 
vanliga fall väntar patienter att söka vård för att se om symptomen försvinner, rådfrågar någon 
i ens närhet eller tar receptfria mediciner, men när vården är så tillgänglig som den är idag 
söker dessa personer vård direkt. Det blir större efterfrågan av vård eftersom tröskeln att söka 



 

 
22 

vård minskar och antal vårdtagare ökar. Efter presentationen av den hypotetiska digitala 
kölistan uttrycker respondent 1 sin åsikt om tjänsten.  
 

Jag tror vi skapar ett behov, ännu mer ett behov av att söka akut [...] Det 
tar resurser, det tar tid för de patienter som är mest akut dåliga som 
behöver vård direkt, och det är vad en akutmottagning ska vara till. 

 
- Respondent 1, Sjuksköterska 

  
Respondent 1 uttrycker problem med det ökade behovet av att söka akutvård, vilket resulterar 
i onödig användning av resurser. När patienter som inte är akut sjuka vänder sig till 
akutmottagningar tar det tid och resurser från de patienter som behöver omedelbar vård. 
Resurser är redan begränsade och svårplanerade på grund av den dynamiska miljön, där 
personalbrist är ett stort problem. En akut sjuk patient kan behöva ett flertal sjukvårdare, och 
ifall denna personal är upptagen med en patient som egentligen inte ska vara på 
akutmottagningen, kan den akuta patientens vård bli kompromissad.  
 
Inom sjukvården finns mycket patientinformation som upprepas vid varje besök, vilket är 
tidskrävande. Förslaget med en digital kölista för akutmottagningar skulle kunna underlätta 
och effektivisera denna process då patienten själv skriver in basuppgifter, symptom, och 
annan behövlig information.  
 

På plussidan kan jag tänka spontant det här med att man kan få patienter 
att göra en del av jobbet. Det är mycket som frågas gång på gång och står i 
journaler gång på gång och kanske står fel till exempel. Bara basuppgifter, 
jag menar ålder och kön kommer in automatiskt men andra saker, äter du 
några mediciner, hur länge har detta pågått, i sju dagar eller 17 dagar. 
Skriver du det själv blir det inte misspekande. 

 
- Respondent 4, Läkare 

 
Enligt Respondent 4 skulle en digital kölista innebära att patienten utför en del av jobbet.  
Sjukvårdspersonal behöver inte, upprepade gånger, fråga om basuppgifter som bakgrund till 
uppsökning av vård då patienten registrerar dessa uppgifter direkt i e-tjänsten. Detta kan 
minska journalfel och spara tid. När patienter själva registrerar information kring tillstånd och 
symtom finns dock risk att de uppger felaktig information för att prioriteras i kösystemet.  

 
Man tänker hur kommer man ifrån det här överdrivna, folk är lite inne på 
det där att ju mer, jag ska skriva det hemskaste jag kan, då kommer jag att 
få en snabb tid och det är lite det man vill komma ifrån.  

 
- Respondent 5, Sjuksköterska 
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Respondent 5 anser att människor vill ha vård så fort som möjligt. Resultatet kan bli att de 
överdriver sina symptom vid registrering i en digital kölista och utnyttjar systemet för att 
fortare få vård. Detta kan även förekomma vid ett fysiskt besök där patienten beskriver sina 
symtom men den kliniska blicken kan genomskåda detta.  

 
Perceived usefulness, användarens uppfattad användbarhet av ett system, är en av TAM-
modellens beståndsdelar. En respondent uttrycker en fördel med användandet av en digital 
kölista nämligen att patienten gör en del av jobbet, vilket indikerar en positiv perceived 
usefulness. Detta kan avlasta sjukvårdspersonalen samt öka arbetsprestation då ett fysiskt 
patientmöte är tidskrävande. Resurser kan därmed allokeras mer effektivt och troligtvis 
minska journalfel. Respondenter uppmärksammar däremot en nackdel med perceived 
usefulness av en digital kölista, risken för överdrift. Patienter skriver själv in symtom och kan 
därmed utnyttja systemet genom att överdriva för att erhålla vård fortare. Perceived usefulness 
av en digital kölista blir då sämre eftersom det skulle orsaka större arbetsbelastning för 
akutmottagningarna. En digital kölista kan således medföra en varierad perceived usefulness 
beroende på hur patienter använder tjänsten. Majoriteten av respondenterna hade en skeptisk 
syn på användandet av vårdsystem där de påstod att människor ofta väljer att utnyttja systemet 
snarare än att använda det korrekt. Detta är viktigt att ha i åtanke med en e-tjänst såsom en 
digital kölista eftersom den ger stort utrymme för att kunna utnyttja systemet då patienten 
själv skriver in symptom.  

 
Perceived usefulness leder vidare till attitude towards using, vilket är graden av positiv 
påverkan. En respondent uttrycker problemet med risken för missbruk av vård. Vård kan 
sökas på många olika ställen och plattformar, vilket skapar ett större behov. En digital kölista 
kan resultera i negativ attitude towards using då akutvården blir mer lättillgänglig och 
vårdmissbruk kan öka. Perceived usefulness och attitude towards using utgör tillsammans 
behavioural intention to use, individens avsikt att använda systemet, och enligt flera 
respondenter kommer en digital kölista snarare försvåra för akutmottagningarna och försämra 
arbetsprestationer eftersom det kan medföra ett större antal felaktiga patienter. Det en patient 
anger digitalt hemifrån kan vara långt ifrån den medicinska sanningen. Ett av målen med en 
digital kölista är att göra akutvården mer transparent och minska patienters irritationer, men 
med inkorrekt symptombeskrivning kan patienter behövas skickas tillbaka och irritationer kan 
växa ännu större. En digital kölista kan då göra en process mer ineffektiv snarare än att 
effektivisera den, eftersom det kan resultera i mer arbete för personalen. De tidigare 
erfarenheterna vårdpersonalen har kring befintliga e-hälsotjänster kan vara en external 
variable som påverkar deras attityd till en digital kölista. En negativ attityd gentemot dagens 
e-hälsotjänster kan betyda att vårdpersonalen projicerar tidigare erfarenheter på förslaget av en 
digital kölista och anser det missgynnande för akutvården.  

 
Tillgänglighet av vård är en förutsättning av både intern och extern karaktär. Ur ett externt 
perspektiv har ökad lättillgänglighet resulterat i att vård missbrukas och behovet av att få 
snabb vård ökat. Vårdgivarens attityd till en digital kölista är en intern förutsättning som 
främst blir negativ eftersom befintliga e-hälsotjänster inte gynnat dess verksamhet.  
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5.4 Vikten av den kliniska blicken 
 

Temat diskuterar möjligheten att använda sig av e-hälsotjänster för vissa åkommor, samt 
värdet av det fysiska mötet då människor bland annat kan ha olika upplevelser av smärta.  

 
Under intervjuerna diskuterades de nuvarande e-hälsotjänster som finns, exempelvis KRY och 
Min doktor samt respondenternas attityd gentemot sådana e-tjänster. Attityden mot dessa 
förväntas prägla respondenternas åsikter kring andra e-hälsotjänster, inklusive diskussionen 
kring en digital kölista. Har respondenterna en positiv bild av befintliga e-tjänster är 
sannolikheten högre att de är mottagliga för nya digitala lösningar inom sjukvården.  
 

Det kan vara ett bra komplement för de lätta fall som finns [...] Den typen 
av patienter som är så pass lätta ska inte behöva belasta en sån mottagning 
som vår mottagning och där kan ehälsa vara ett komplement. 

 
- Respondent 3, Läkare 

 
Majoriteten av respondenterna var eniga att e-hälsotjänster kan verka som ett komplement till 
dagens sjukvård. Respondenterna var även överens att videobesök endast är lämpliga för 
lättare medicinska fall. Respondenternas åsikt kring videobesök var alltså delad i form av att 
det endast ansågs underlättande och avlastande vid vissa åkommor. Ett lösningsförslag kan 
vara att riktlinjer tas fram för vilka åkommor som kan lösas via videobesök. Då minskas 
risken för duplicerade besök, det vill säga fall där patienten först sökt vård via e-tjänst och 
sedan ändå söker sig till en akutmottagning. Under intervjun presenterades idén om en digital 
kölista där det uteblivna fysiska mötet med vårdtagaren var det främsta motståndet. 
 

Jag tror det är svårt att sitta hemma digitalt och inte vara på plats och 
bedöma tillståndet på en patient och se är det här någonting som kan vänta 
till dagen efter, är det någon som behöver vård nu? Oftast är det så att den 
kliniska blicken, det patienten säger behöver inte alltid vara stämma 
överens. [...] Man bör titta på patienten, se patienten och man behöver ta 
dem här vitalparametrarna. 

 
- Respondent 1, Sjuksköterska 

 
Respondent 1 diskuterar värdet med det fysiska mötet och svårigheten att bedöma patientens 
tillstånd över en digital tjänst. Det patienten delger i sin beskrivning av symptom behöver inte 
stämma överens med verkligheten. Vid ett fysiskt besök däremot kan vårdgivarens kliniska 
blick i kombination med patientens symptombeskrivning ge en mer korrekt diagnos. 
Ytterligare en svårighet vid digital registrering är att patienter har olika sätt att uttrycka smärta 
på.  
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Vi har olika sätt att uttrycka smärta på till exempel. Det kan vara någon 
som säger att jag har jätteont, jag håller på att dö, som har ont i örat, men 
det är den personens upplevelse. Sen kan det komma in en gammal tant med 
en bruten arm som hänger och tycker jag har lite ont, jag har gjort illa mig. 

 
- Respondent 1, Sjuksköterska 

 
Respondent 1 understryker problematiken i att människor har olika uppfattningar av smärta. 
En digital kölista där individen själv beskriver sina symtom, kan den mänskliga faktorn som 
individuell upplevd smärta vara svårhanterligt då symptombeskrivningen blir subjektiv. En 
individ med en lindrigare åkomma, men högre upplevd smärta, kan komma att prioriteras över 
en individ med allvarligare symtom men lägre upplevd smärta. Den efterföljande fysiska 
undersökningen, när patienten är inkommen till mottagningen, kan visa att patientens läge inte 
är kritiskt. Vid det fysiska mötet minskar eventuell felprioritering då vårdpersonalen, med 
hjälp av både symptombeskrivning och fysisk blick, kan prioritera bättre. Korrekt prioritering 
är väsentligt främst för att de patienter med kritiskt tillstånd ska få vård snabbt, men även för 
att vårdtagarens bild av verksamheten ska vara positiv.  

 
Vid en digital kölista försvinner det initiala fysiska patientmötet, vilket innefattar 
patientundersökning och prioritering. Faktorn av oförmågan att se och ta på patienten är något 
som påverkar attitude towards using då flertalet vårdgivare anser att det fysiska mötet är 
väsentligt för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter korrekt. Respondenterna trycker på 
vikten av den kliniska blicken och svårigheterna med att patienten befinner sig på annan plats 
än vårdgivare. Ytterligare problem med symptombeskrivning via en digital kölista är att 
vårdtagare har olika perception av smärta. Detta kan försvåra sjuksköterskornas 
prioriteringsprocess då de kan få felaktig information, vilket minskar personalens perceived 
usefulness gentemot en digital kölista då den upplevs försvåra arbetet. En digital kölista där 
viss del av patientmötet faller bort upplevs alltså inte gynnande på grund av det höga värdet i 
den kliniska blicken.  
 
Av de intervjuade yrkesrollerna var läkarna mest positiva till en digital kölista, vilket kan bero 
på en external variable: position i en organisation. Sjuksköterskor och undersköterskor har en 
större inblick av patientflödet eftersom de hanterar prioriteringsprocessen och det initiala 
mötet med patienten. Läkarna däremot, är inte involverade i denna process utan blir endast 
tilldelade patienter. Sköterskorna uttryckte större betydelse av den kliniska blicken och var 
mer kritisk till en digital kölista, vilket kan vara ett resultat av deras position i verksamheten 
och perception av hur akutmottagningen ser ut.   
 
Vikten av den kliniska blicken är en intern förutsättning då den befinner sig inom 
akutmottagningens ramar. Vårdpersonalen, främst sjuksköterskor och undersköterskor, anser 
att det initiala patientmötet är viktigt för att bedöma patientens sjukdomstillstånd och att en 
digital kölista inte kan ersätta detta.  
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5.5. Överbelastning 
 

Följande tema redogör för svårigheter som uppkommer i samband med hög belastning vid 
akutmottagningar och tidigare försök till digitala system för att minska det höga trycket. 
Vidare diskuteras om patientmängd kan prognostiseras. 
 
Syftet med en digital kölista är att tillåta patienterna att vänta hemma istället för på 
akutmottagningen, men respondent 1 uttrycker att en svårighet kan vara prognostisering av 
patientmängd.  
 

I och med att det är en händelsestyrd verksamhet, så går det inte att styra så 
för du vet inte om det är 4 timmar, du kan aldrig ge en klar prognos “du får 
vänta 4 timmar”. Det kan du aldrig göra, det kan gå mycket fortare 
beroende på om det är lugnt och det inte är någon akut som kommer och det 
flyter på allting, men det är ingenting som säger det heller.            

 
- Respondent 1, Sjuksköterska 

 
Den dynamiska och oförutsägbara miljön på akutmottagningar gör att patientflödet är svårt att 
förutse, vilket påverkar väntetiderna på akutmottagningen. Respondent 1 menar att det aldrig 
går att ge en klar prognos för väntetiden då en inte vet vad för patienter som kommer in och 
inte heller hur resurskrävande dessa är. Väntetiden varierar även beroende på 
akutmottagningens tryck under en viss tidpunkt, vilket respondent 1 påpekar som en utmaning 
med akutvården. 
 

Det är när det blir ett högt tryck, när det står patienter i luckan som det 
kanske står 10, ibland kan vi ha mer än det. När det är mycket patienter och 
så, det är då det är svårt att prioritera satt säga och det är ju alltid 
besvärligt. Sen är det så att när det är högt tryck så blir det också långa 
väntetider, och långa väntetider för patienter det blir också att deras 
tålamod tryter. Många blir irriterade, dem blir sura, och det är påfrestande 
för oss också då vi hela får försöka förklara för dem att vi prioriterar och 
att vi inte kan göra så mycket, du får vänta.  

 
- Respondent 1, Sjuksköterska 

 
Respondent 1 förklarar att det höga trycket på akutmottagningen skapar problem kring 
prioritering av patienter. En konsekvens av det höga trycket är längre väntetider, vilket i sin 
tur leder till att patienter blir irriterade. Patienternas irritation är påfrestande även för 
vårdgivare, vilket skapar en sämre miljö på akutmottagningen. De irritationer och frågor som 
uppstår tar även tid och resurser. Detta hade möjligen kunnat underlättas genom ett mer 
transparent kösystem där vårdtagare ser hur deras kötid förändras. Vidare anses 
överbelastningen vid akutmottagningar öka problem såsom smittorisk på grund av mängden 
patienter som väntar på en gemensam plats. Detta var en av faktorerna som togs upp i 
samband med presentationen av förslaget med en digital kölista. 
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[...] att köa hemma utan att behöva smitta andra och sen kommer man in 
snabbare, det minskar smittorisk. 

 
- Respondent 3, Läkare 

 
Respondent 3 anser att smittorisken i väntrummen kan minska genom en digital kölista som 
tillåter patienter att vänta hemma istället för på akutmottagningen. För att försöka minska det 
höga trycket och styra patientflödet vid akutmottagningen har närakut 1 tidigare använt sig av 
en digital lösning med namn Collabodoc.  

 
[...] Vi hade en digital applikation här som heter Collabodoc. Vi hade två 
pekskärmar ute när patienten kom in, då skrev du personnummer och sen 
angav du symptom, ont i halsen eller förkylning eller något annat. [...] Hela 
den digitala delen tyckte systrarna var väldigt stressigt, det var tvärt om 
faktiskt. Jag trodde faktiskt att de skulle tycka att det var lättare, men nej.  

 
- Respondent 3, Läkare 

 
Respondent 3 menar att den digitala tjänsten försvårade verksamheten då sjuksköterskorna 
upplevde tekniska svårigheter på grund av bristande kompetens. Trots att personalen utbildats 
för att hantera det nya systemet, lyckades inte systemet uppnå dess syfte.  
 
Ytterligare ett identifierat problem är underbemanningen inom akutvården. Detta problem är 
starkt sammankopplat med överbelastningen, irritationer i väntrummen och även ökad 
smittorisk då patienter spenderar längre tid på akutmottagningen.  
 

Vår allra största utmaning är nog bemanningen. Det finns andra som har 
det sämre, det är tufft som det är i hela vården. Det finns för många jobb, 
för få arbetstagare, det är en dragkamp om de som är duktiga och bra.   

 
- Respondent 4, Läkare 

 
Respondent 4 menar att det mest centrala problemet är närakutens bemanning och att detta 
problem genomsyrar alla vårdinstanser. Dessutom poängterar respondenten att utmaningen 
med det stora behovet av personal resulterar i hög konkurrens om de mest kompetenta 
vårdgivarna. Inom sjukvården är det av stor vikt att kvaliteten på personalen och sjukvården 
inte kompromissas på grund av brist av vårdgivare. 

 
Respondenterna menar att akutmottagningen har en dynamisk och oförutsägbar miljö, vilket 
enligt TAM, skulle kunna påverka personalens attitude towards using i form av att de påstår 
att mottagningen är för komplex för en digital kölista, då det är en händelsestyrd verksamhet. 
Attitude towards using gentemot en digital kölista skulle kunna förbättras om den kan hantera 
patientflödet och trycket på akutmottagningen genom patientprognostisering och möjligheten 
att vänta hemma. Vid ett sådant fall kan vårdpersonalens inställning förändras och systemet 
uppfattas mer användbart och användarvänligt. Då skulle även personalens perceived 
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usefulness förändras eftersom systemet skulle gynna deras arbete genom att kontrollera 
akutmottagningens patientflöde.  

 
Fortsättningsvis väcker respondenterna diskussion kring möjligheten att minska smittorisken 
vid akutmottagningar genom en digital kölista. Deras attitude towards using är positiv till 
alternativet att patienter kan vänta hemma istället för på akutmottagningen. Detta eftersom 
respondenterna uppfattar systemet som användbart för att minska smittorisken. En digital 
kölista kan dessutom bidra med preventivt arbete i form av att färre blir smittade, vilket 
resulterar i ett minskat antal patienter vid akutmottagningen. Den minskade arbetsbelastningen 
för vårdpersonalen kan fortsatt höja deras attitude towards using av en digital kölista.  
 
Tidigare erfarenheter av digitala tjänster är en external variable som kan påverka acceptansen 
av en digital kölista. En respondent från närakut 1 förklarar att de tidigare haft en digital 
applikation med syfte att förenkla patientflödet men sköterskorna upplevde att den snarare 
försvårade. Attityden till en ny digital lösning kan försämras eftersom att föregående 
digitaliseringar misslyckats. Detta kan även bero på avsaknad av teknisk kompetens där ålder 
kan vara ytterligare en external variable. Äldre vårdpersonal kan ha en lägre nivå av tekniska 
kunskaper då de inte har haft lika lång erfarenhet av den omfattande digitaliseringen och kan 
därmed vara mindre mottagliga till en digital kölista.  
 
Överbelastning på akutmottagningar är både en extern och intern förutsättning. Den externa 
förutsättningen är ett resultat av två andra externa faktorer, bristfällig primärvård och 
otillräcklig information. Detta resulterar i överbelastning på akutmottagningarna. Vidare är en 
intern faktor av överbelastning oförmågan att prognotisera patientmängd, vilket anses 
väsentligt för en digital kölista.  
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6. Slutsats och diskussion 
 
Följande avsnitt presenterar uppsatsens slutsats följt av en diskussion kring det material som 
uppsatsen genererat, dess implikationer samt förslag på vidare forskning.  
 
 
6.1 Slutsats 
 
Uppsatsens forskningsfråga var hur ser de externa och interna förutsättningarna ut för att 
introducera en digital kölista vid närakuter?. Resultatet visar att de studerade närakuternas 
externa och interna förutsättningar i stora drag talar emot en digital kölista. Den bristfälliga 
primärvården är en extern faktor som påverkar akutmottagningarna genom ett felaktigt 
patientflöde. Denna förutsättning verkar hämmande för en digital kölista, då det snarare kan 
resultera i att fler felaktiga patienter söker akutvård på grund av ökad tillgänglighet. 
Ytterligare en extern faktor är just tillgängligheten av vård, vilket enligt respondenterna har 
ökat i samband med e-hälsotjänster. Detta resulterar i ett missbruk av vård där vårdtagare 
söker vård fortare och för mindre allvarliga problem. Fortsättningsvis är den otillräckliga 
informationen inom hela sjukvården ännu en extern begränsning. På grund av okunskap söker 
patienter vård vid fel vårdinstans och belastar därmed akutmottagningar i onödan. Utan 
tydligare information och riktlinjer kring hur vård ska sökas kommer återigen en digital 
kölista öka patientflödet med fel vårdtagare. Vidare är överbelastning en extern faktor som 
uppstått på grund av bristfällig primärvård och otillräcklig information. Det höga trycket 
förväntas därmed inte minska i samband med implementation av en digital kölista utan snarare 
förhöjas. 
 
E-hälsotjänster har bidragit till att sjukvårdssektorn har blivit mer tillgänglig och 
sjukvårdspersonalen anser att en digital kölista kan ha liknande effekter även på akutvården. 
Detta resulterar i ett internt problem då vårdgivarens attityd gentemot en digital kölista blir 
negativ eftersom det påvisats att verksamheten försvåras genom lättillgängligheten. 
Ytterligare en intern faktor, som påverkar introduktionen av en digital kölista, är svårigheten 
att prognostisera akutmottagningens flöde. Trots att en digital kölista inte behöver ge en exakt 
prognos för väntetid måste någon grad av prognostisering utföras för att en digital kölista ska 
fungera. Slutligen är även vikten av den kliniska blicken en intern faktor som försvårar 
möjligheten av en digital kölista. Resultatet visar att vårdgivare anser att dess arbetsuppgifter 
kräver ett fysiskt patientmöte.  
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6.2 Diskussion 
 
Akutvården uppfattas som ineffektiv och bristfällig inom digitalisering. Vid besök på en 
akutmottagning kan en person med en mindre allvarlig åkomma få sitta i ett fullt väntrum 
länge och irritationer kan växa. Detta problem, samt den bristfälliga digitaliseringen inom 
akutvården, väckte frågan huruvida det kan skapas en digital kölista som tillåter patienter att 
vänta hemma istället för på akutmottagningen. Resultatet av undersökningen visade att 
problemet inte är att akutvården är otillgänglig utan snarare tvärtom, den är för tillgänglig. 
Befolkningen söker vård i onödan, vilket skapar långa köer inom hela sjukvårdssektorn. 
Personer som egentligen inte behöver vård tar tider på vårdcentralerna som är ämnade för 
sjuka patienter. Dessa vårdcentralspatienter vänder sig då till akutvården eftersom den alltid är 
tillgänglig, och bidrar till flertalet problem som finns vid akutmottagningarna. Om en digital 
kölista introduceras vid akutmottagningar kan detta leda till att fler människor vänder sig till 
mottagningarna eftersom det blir ännu enklare att få vård. Det hinder som tidigare fanns, 
väntandet vid en fysisk akutmottagning, försvinner med en digital kölista. Friktion i systemet 
måste finnas för att akutvård inte ska bli för tillgängligt och förhindra inflödet av felaktiga 
patienter.  
 
Många organisationer värdesätter digitalisering och betraktar det som något att eftersträva 
(Visma, 2017). Ball & Lillis (2001) menar att konsumenter förväntar sig tillgänglighet från 
alla branscher de interagerar med. Flygbiljetten ska finnas digitalt i mobilen, 
banktransaktioner ska kunna göras samma dag via ett knapptryck och sjukvård ska fås direkt. 
Önskan att få vård tillgänglig och effektiviserad grundar sig alltså i den befintliga 
samhällsstrukturen. Dessutom har Sverige startat initiativet Vision 2025 med mål att hela 
vården ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker (Ehälsa2025, 2019). Det är dock viktigt 
att se värdet av tekniken och undersöka om det i den specifika situationen är fördelaktigt. Det 
uppsatsens resultat visar är snarare att effektivitet och tillgänglighet kan försvåra för 
akutmottagningar. Akutvården är komplex och faller inte alltid inom e-hälsans normer vilket 
gör att Vision 2025 inte är en generell lösning för hela sjukvårdssektorn. Fortsatt forskning 
hade kunnat undersöka huruvida Vision 2025 faktiskt är gynnande för den övriga 
sjukvårdssektorn. Dagens samhälle har överlag en bild av att allt ska digitaliseras och ordet 
har ofta en positiv association. Effektivisering av samhället genom digitalisering är inte alltid 
optimalt eftersom det inom vissa områden finns viktigare aspekter att fokusera på. Det är 
därför viktigt att utforska digitaliseringens nytta. 
 
I resultatet framgick att många av akutmottagningarnas vårdtagare redan uppsökt en e-
hälsotjänst såsom KRY eller Min doktor, före det fysiska besöket. Detta visar att e-doktorer 
inte alltid avlastar, utan istället kan skapa ett större behov av att söka vård. Tillgängligheten 
kan resultera i att patienter söker vård via en e-hälsotjänst för en åkomma de i annat fall inte 
skulle sökt för. Flera respondenter identifierade ytterligare en orsak till mängden av patienter 
som söker sig fel, nämligen informationsbristen. Vårdtagare vet inte vart de ska söka vård 
eftersom det saknas tydliga riktlinjer för vart man ska vända sig. Detta är ett område som kan 
utforskas ytterligare genom att undersöka patienters medvetenhet och vilka faktorer som kan 
öka kunskapen kring sjukvårdens struktur. Informationsbristen kombinerat med den ökade 
efterfrågan av vård är de största problemområdena inom akutvården. För att digitalisering 
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inom akutvården ska vara förmånligt så måste hela sjukvårdssystemet förändras. Det är svårt 
att effektivisera en process när ett större systemfel gör att processen är fel från början.  
 
Fortsättningsvis identifierades problemet med att förutse patientmängd där en respondent 
förklarar att det inte är möjligt att ge en prognos av väntetid. I studien utförd av Jones m.fl. 
(2008), presenteras dock olika statistiska prognosmetoder för att uppnå just det. Resultatet 
tyder på att det är möjligt att, i viss utsträckning, prognostisera patientmängd (Jones m.fl. 
2008). Om tidigare systemfel inom sjukvården åtgärdas, skulle dessa metoder kunna 
appliceras för att eventuellt möjliggöra introduktionen av en digital kölista för 
akutmottagningar. 
 
Arbetets datainsamlingsmetod var semi-strukturerade intervjuer, vilket tillät en öppen 
diskussion. Detta genererade relevanta svar till studien och väckte oväntade insikter. Det 
insamlade intervjumaterialet är från sex respondenter med varierande arbetstitlar som arbetar 
på två närakuter i Uppland. Eftersom båda närakuterna befinner sig i samma geografiska 
område, är privatägda och arbetar på uppdrag av kommunen kan materialet anses homogent. 
För att få ett mer representativt resultat som speglar hela Sveriges akutvård hade 
akutmottagningar i fler delar av landet och med olika organisationssätt kunnat studeras. Melas 
m.fl. (2011) kritiserar även tidigare TAM-studier för dess kombinerade arbetsgrupper då de 
anser att detta kan resultera i att de individuella åsikterna faller bort. Istället vill de se att datan 
analyseras som olika grupper, vilket denna uppsats inte har gjort med anledning av en för liten 
urvalsgrupp (Melas m.fl. (2011). Trots att studien saknar generaliserbarhet, på grund av 
geografiska förutsättningar och en smal respondentgrupp, resulterar den i data som ökar 
förståelsen kring akutmottagningarnas externa och interna förutsättningar för introduktionen 
av en digital kölista.  
 
En fråga som väcks av denna undersökning är hur det tilltagande behovet av vård kan 
reduceras. Vidare forskning kan därmed undersöka vilka faktorer som kan förändra 
människors syn på vård. Grundproblemet ligger i att människor anser sig ha rätt till vård 
direkt, oberoende av hur allvarlig åkomman är.  
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8. Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1 - intervjumall 
 
Intervju 
Respondent: 
Yrkesroll: 
 
Presentation av oss själva.  
 
Ni är anonymiserade och akutmottagningen kommer inte att nämnas vid namn. Om du skulle 
känna att du vill avbryta eller stänga av ljudinspelaren så är det bara att säga till. Vid 
transkribering kommer ni att anonymiseras och ljudfilerna kommer sparas på ett säkert ställe 
vilka raderas efter transkribering.  
 
Vad har du för yrkesroll?  
 
Hur länge har du jobbat inom akutvården?  
 
Hur ser dina vardagliga arbetsuppgifter ut? Kan du beskriva en vanlig dag? 
 
Hur görs en bedömning av en patient som kommer in? Kan du kartlägga hur alla steg ser ut 
från att patienten kommer in på mottagningen till att patienten får gå hem? 
 
Finns det några riktlinjer och dokumentation, handlingsplan som ni följer med prioriteringar? 
 
Upplever du några utmaningar kring akutvården idag? 
 
Varför tror du att var tionde patient fick vänta i 7 timmar eller längre i Sverige på 
akutmottagningar år 2017? Socialstyrelsen  
 
Vad tror du skulle kunna vara en lösning de identifierade problemen? 
 
Hur ser du på trenden kring e-hälsa, olika appar? Vad är dina tankar kring begreppet e-hälsa? 
 
Är det några av de identifierade problemen som skulle underlättas med en e-tjänst? Hur då?/ 
Varför inte? 
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Vi säger hypotetiskt sätt om vi skulle komma med en e-tjänst till er som skulle agera som en 
digital kölista för akutmottagningar. Där patienter kan registrera sig innan de åker till 
akutmottagningen och beskriva sina symptom och hur länge och allt sånt här. Sedan får de en 
estimerad kötid som hela tiden uppdateras eftersom det är andra folk som kommer in på 
akuten. Om det är någon patient som är livshotad och behöver vård nu, nu då åker de in direkt 
utan att signa upp sig på den här kölistan. Om det skulle vara några frågetecken eller oklart 
kan en sjuksköterska ringa upp, om de har missat någon information. Vad tror du om det? hur 
skulle det fungera för ert existerande sätt att arbeta?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


