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Abstract

Mångbesökare är en heterogen grupp med stora komplexa vårdbehov som kräver
personcentrerad vård med skräddarsydda lösningar av personal med tvärvetenskaplig
kunskap för att ge rätt interventioner. Sjukdomsproblematik som inte anses vara av
somatiskt slag kräver stor kunskap om psykosociala symtom och orsaker som
troligtvis kräver en omfattande utredning och samverkan för att tillgodose patientens
psykosociala behov. En del av dessa behov kan anses vara förebyggande insatser
genom att skapa ett tryggt säkerhetsnät där individer med samsjuklighet inte hamnar
mellan stolarna samt tryggare boendeformer. Detta kräver ett stort fokus på de
sociala aspekterna av mångbesökares liv och villkor där kuratorer anses ha en
nyckelroll för att bistå med rätt hjälp och vägledning. Bristande vård- och
kommunikationskompetens samt erfarenhet tycks påverka möjligheterna till att
diagnostisera rätt. Ett behov av underkategorier för denna heterogena grupp har
uppmärksammats. Även behovet av ett stort handlingsutrymme för vårdsamordnaren
betonas, någon som anses ha en nyckelroll i det omfattande interventionsarbetet som
ofta inkluderar att ansvara för samordning med fokus på social omsorg. På det stora
hela krävs vidare forskning angående många aspekter av mångbesökare och deras
psykosociala miljö men det är tydligt att vård- och omsorgsvillkor påverkar denna
grupp och att långsiktiga lösningar troligen kräver ett omfattande förändringsarbete
inom social omsorg. Framför allt tryggt boende för äldre med samsjuklighet men
även stöd för att skapa stabila ekonomiska och psykiska förhållanden.
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Frigura & Vikström

1. INLEDNING
Denna uppsats skedde i samverkan med Akademiska sjukhuset i Uppsala och som syfte att få en
överblick över det nuvarande kunskapsläget gällande den kanske mest utsatta gruppen i vårt
samhälle, nämligen “mångbesökarna”. Mångbesökare beskrivs av Dahlén & Tärnqvist (2015, s. 4)
som “patienter med komplexa behov och för att kunna identifiera och ge dem en god vård krävs i
vissa fall en mer individuellt anpassad vård än de standardiserade vårdprogram som används idag
vid enskilda somatiska besvär.”

I IVO:s årliga rapport till regeringen (2019) har följande centrala problem inom psykiatrisk vård
uppmärksammats:

● Att utebliven helhetssyn kan leda till att personer som har två eller flera sjukdomstillstånd
samtidigt får sämre vård och behandling.

● Bristen av personcentrerad vård och samordning påverkar kvaliteten och
patientsäkerheten i vården och omsorgen negativt. Konsekvensen blir ett stort ansvar
som läggs på patienter, och närstående vilket leder till “otrygghet, patientrisker,
vårdskador och missförhållanden.” Det tycks finnas ett behov av en omsorgsroll med en
organisatorisk överblick för att förminska dessa problem.

● Patienter med missbruks- och beroendeproblematik riskerar att få sämre vård när psykisk
ohälsa även påverkar som den ofta gör, vilket kräver en bra samordning.

● Ett behov av en bättre vårdplanering samt uppföljning av vård och behandling är
befintligt.

Detta tyder på att det finns ett behov av ett holistiskt synsätt hos akutmottagningar med en
fördjupad kunskap om psykosocial hälsa för att tillgodose patienters behov på kort och lång sikt.

Vi kommer att undersöka litteraturen om mångbesökaren och denna heterogena grupps behov
samt analysera möjliga lösningar ur ett holistiskt perspektiv där patientperspektivet är i fokus för
att tillgodose patientens behov ur ett bredare perspektiv där sociologiska problem påverkar. Det
psykosociala behovet som finns och den vårdomsorg som krävs tycks enligt Stockholm Läns
Landsting (2006, s. 17) inte uppnås då fokus läggs på vård av somatiska besvär istället för en
helhetssyn på de psykiska och fysiska besvären som kan uppstå som konsekvens.

Äldreomsorgen har blivit alltmer restriktiv i sin tilldelning av hjälp och stöd. Det är färre som
får hjälp, men de som får hjälp har stora vård- och omsorgsbehov. Den öppna hemtjänsten är
hårt regel- och insatsstyrd. Platserna i särskilt boende minskar på de flesta håll. Servicehus
omvandlas till seniorboende och korttidsplatserna ökar för att snabbt kunna ta hem
utskrivningsklara patienter från sjukhuset. Anhörigas och övriga närståendes del i vård och
omsorg är stor och i växande (Stockholm Läns Landsting 2006, s. 17).

1.1 Problemformulering
På den somatiska akutmottagningen för (i huvudsak) vuxna på Akademiska sjukhuset tas
patienter med akut sjukdom eller skada emot dygnet runt. Det finns kunskap om att ett fåtal
personer står för en stor del av besöken på en akutmottagning, de benämns som
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”mångbesökarna”. Mångbesökare definieras som personer som besöker en akutmottagning fyra
gånger eller fler under en 12-månadersperiod. Det finns skäl att anta att en del av dessa besök
kunde ha gjorts inom annan vårdnivå, till exempel primärvård, eller att besöken kan ha orsakats
av andra, än somatiska eller akuta behov hos personen.

Kuratorerna på akutmottagningen är idag involverade i dialog med mottagningens personal i syfte
att utveckla arbetet med mångbesökarna. Som en del av underlaget för planering av detta
utvecklingsarbete behövs en förbättrad bild av mångbesökarna och deras psykosociala situation.

1.2 Syfte och frågeställningar
Denna kandidatuppsats sker i samverkan med Akademiska sjukhuset för att de ser ett behov av
att förstå den komplexa målgrupp patienter som besöker akutmottagningen minst 4 gånger på ett
år. Syftet med uppsatsen är att skapa en överblick över kunskapen som finns om mångbesökarna
och deras psykosociala situation samt av tidigare interventioner och dess resultat. Detta syfte
planeras att uppnås genom att utföra en kunskapsinventering i form av en litteraturöversikt över
tidigare forskning kring mångbesökare vid akutmottagningar. Tanken är att resultatet är planerat
att användas som en del av underlaget i utvecklingsarbetet med hanteringen av mångbesökare på
Akademiska sjukhuset i Uppsala.

● Av vilka skäl söker mångbesökare sig till en akutmottagning?
● Vilka interventioner riktade till akutmottagningars mångbesökare har tidigare genomförts

och vad har detta resulterat i?

1.3 Avgränsningar
Fokus för denna studie ligger till stor del på de mångbesökare som har inte har somatiska besvär
med tanke på att syftet med interventioner för mångbesökare fokuserar på dem som inte har
akuta somatiska besvär. Detta med hänsyn till att det är den grupp som anses kunna bli mindre
eller få vård på annan vårdnivå/instans. Fokus ligger även på vårdomsorg, vårdens organisatoriska
uppbyggnad och dess olika instansers samordning med hänsyn till mångbesökare. Vi avgränsar
oss även till akutmottagningar och deras interventionsarbete med mångbesökare. Primärvård är
en återkommande vårdnivå som nämns under uppsatsen men är inte i fokus för våra
frågeställningar även om någon artikel som anses vara av relevans kommer ingå. Artiklar som är i
fokus avgränsas från år 1995 till nutid och primärt fokus är huvudsakligen artiklar som har ett
vårdsystem liknande det svenska med tanke på implikationer av bristande tillgång till vård. Trots
detta är svenska studier sparsmakade vilket innebär en relativt stor användning av amerikanska
studier. C- och D-uppsatser användes inte tidigare forskning och resultat trots deras relevanta
fynd.
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2. KUNSKAPSÖVERSIKT
I denna del presenteras sökprocessen som skett. Kunskapsöversikten kommer presenteras i
följande teman: begreppsdefinitioner, personcentrerad vård eller fysiskt centrerad vård,
organisering av vårdnivåer/vårdinstans och vårdkompetens.

2.1 Sökprocess
Sökprocessen påbörjades genom att använda Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst och
följande sökord som: Akutens mångbesök*, denna sökning gav 3 resultat. Vi använde primärt
kedjesökning i början av sökprocessen som metod för att kunna finna relevant litteratur.
Uppsatsen “Jag måste till akuten, hur ska de annars gå?” skriven av Katri Tammelin och Samra
Levnjak (2018) hittades och ansågs vara av intresse då det i denna uppsats fanns många relevanta
referenser som användes som grund till den första kedjesökningen. Det fanns även en del
relevanta begrepp som vi använde i framtida sökningar. Tammelin och Levnjak (2018) hade även
en bifogad artikelöversikt vilket gav en värdefull insikt i olika typer av artiklar som ansågs vara
relevanta. Vi sökte även igenom de andra resultaten och gjorde en bedömning om de var av
relevans samt vilka referenser de använde.

Vi använde sedan Uppsalas universitetsbiblioteks sökmotor och sökorden: “Frequent AND ER
Emergency room”, denna träff gav 18032 träffar, men när vi begränsade oss till peer reviewed
återfanns 11347 träffar, för att begränsa träffarna lade vi till “AND intervention”, det ledde till
6321 resultat. Vi hade tidsbegränsningarna från 1995 till 2023 och peer reviewed. För att välja
relevanta artiklar läste först titlar, för att selektera bort de artiklar som inte passade in i
inkluderingskriterierna. Dock gick det bara att läsa det 500 första artiklarna som framkom av
sökningen innan “You’ve reached the end of your results!” kom upp. De artiklar som tycktes vara
av relevans noterades och abstract lästes, om artiklen sedan uppfyllde inkluderingskriterierna
lästes artikeln i sin helhet. Nästa sökning blev “Frequent AND ER emergency room AND
Sweden” vilket gav 513 resultat varav ett relevant resultat. “Mångbesö* intervent*” gav inga
resultat och PubMed användes för att utöka sökningarna. Här användes avgränsningarna
“reviewed” och “free full text” samt tidsintervallet 1995-2023. Ord som söktes var
“personcentred care”, “person-centred care”, dessa två sökningar gav många resultat, så för att
smala ned antal träffar lades ordet “model” till, “personcentred care model”, “person-centred
care model”. För “personcentred care model” fick vi 297 resultat, för person-centred care model”
fick vi 365 resultat. Sökningen gav inte många relevanta resultat för vårt syfte.

Sedan valdes relevant information genom läsandet av summeringen/abstract. På PubMed sökte
vi även “frequent flyers” denna gav 43 resultat varav ett var relevant. “Frequent ER” “frequent
intervention”, “frequent ER”, “CM AND ER ED emergency department AND frequent”. Vid
dessa sökningar fanns vi ett stort antal artiklar, med hänsyn till arbetets omfattning var vi tvungna
att samla ner sökfrasen och använde därav sökfrasen: “"Case management" AND "emergency
department" AND frequent” som gav 602 resultat som vi sedan sållade genom att läsa igenom
abstract efter att lämpliga titlar hittades. Artiklar som berörde “mångbesökare” och en eller flera
specifika sjukdomar valdes bort. Med hänsyn till den stora mängd material som inhämtades
bedömdes kvaliteten på arbetet, hur mycket i artiklarna som var relevant för vår uppsats och om
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innehållet var relevant för vårt syfte. Av sökprocessen valdes totalt 16 artiklar. Vi har även gjort
kedjesökningar vilket innebär att vi har hittat artiklar som artiklar har hänvisat till.

2.2 Begreppsdefinitioner
“Mångbesökare” är en individ som besöker en akutmottagning fyra gånger eller mer under en
12 månadsperiod (Landstinget, 2006, Socialstyrelsen, 2017, s. 62).

Akutvård definieras enligt Socialstyrelsen (2014, s. 9) “Med akut sjukdom eller skada avses
plötsligt inträdande, hastigt förlöpande sjukdom eller plötsligt åsamkad skada. Akut
omhändertagande avser patienter som kräver omedelbar behandling i öppenvård eller inskrivning
i sluten vård. Akut sjukvård omfattar i enlighet härmed åtgärder som inte bör vänta mer än
timmar eller högst upp till ett dygn”.

Samsjuklighet definieras enligt Socialstyrelsen (2019, s. 12) “Med samsjuklighet menas att en
person uppfyller diagnostiska kriterier för flera sjukdomar”.

Somatisering, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering beskriver somatisering
eller somatoforma sjukdomar som ett tillstånd där patientens symtom inte kan förklaras
fysiologiskt. Det kan även beskrivas som medicinskt oförklarade symtom, som exempelvis “IBS
(irritable bowel syndrome), fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom”. Patienter med denna
problematik kan ha olika syn på orsaken till sina symtom som kan delas in i fysiska och/eller
psykiska/psykosociala förklaringsmodeller (SBU, 2010, s. 1-2).

Primärvård definieras enligt Socialstyrelsen (2016, s. 10) “Enligt 5 § hälso- och sjukvårdslagen
ska primärvården som en del av den öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder
eller patientgrupper svara för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling,
omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och
tekniska resurser eller annan särskild kompetens”.

Case management är en form av insats för individer med allvarliga psykiska funktionshinder.
Case management samordnar vården för individerna med målet att individerna ska kunna leva
uppnå ett så självständigt leverne som är möjligt för individen. Det ursprungliga målet med
insatsen var att underlätta för patienter som tidigare befunnits sig under slutenvård att bo kvar ute
i samhället. Det konkreta målet med case management är att patienterna ska bibehålla kontakt
med vård- och stödsystemet, att minska mängden och vistelsens längd tillsammans med ett mål
att förbättra patienternas sociala funktion och livskvalitet (Socialstyrelsen, 2018).

2.3 Personcentrerad eller fysiskt centrerad vård?
Vårdpersonalens resurser och kompetens är begränsade med hänsyn till kostnadseffektivitet samt
ett fokus på att prioritera medicinskt akut vård på akutmottagningar som kan anses vara logiskt.
Det sistnämnda är dock problematiskt då andelen mångbesökare inte minskar, detta anses till stor
del bero på grund av bristande kompetens inom vårdpersonalen och i längden ett ineffektivt
vårdarbete som den bristande kunskapen inom psykosocial ohälsa anses skapa, något som kan ses
som ett bristande omsorgsarbete (IVO, 2019, s. 82). Detta omsorgsarbete kan anses inbegripa
hanteringen av de psykosociala aspekterna av problematiken och den vårdkontakt som hälso- och
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sjukvårdskuratorer utgör som krävs för att långsiktigt främja patientens livskvalitet med fokus på
samverkan mellan sjukvård och omsorg/socialtjänst. En sammanställning som gjordes av SBU
(2017, s. 77, 86) påvisar att hälso- och sjukvården arbetar med att främja personcentrerad vård,
något som patienter upplevde som positivt och som mångbesökarna troligtvis upplever vara av
stor vikt med hänsyn till deras komplexa vårdbehov.

2.4 Organisering av vårdnivåer/vårdinsatser
Vården är organiserad på olika nivåer för att ge rätt typ av vård till patienten efter hens
vårdbehov. Dock finns det begränsningar i tillgänglighet inom primärvård som förmodligen
överför patienter till den akuta mottagningen, något som kan skapa en grupp (mångbesökare utan
somatiska problem) som inte prioriteras eller förstås på grund av bristande kompetens och
utredningsförmåga. För att etablera vilken vårdnivå som bör användas för patienten används
triage som innebär en “medicinsk snabb förstahandsbedömning av skadade och sjuka på en
katastrofplats eller ett akutintag” (Nationalencyklopedin, u.å.), genom triage prioriteras patienten
utifrån sjukdom och hur fort patienten behöver bli omhändertagen (SBU, 2010, s. 39).

2.5 Vårdkompetens
Att bedöma vårdbehov och adekvat vårdnivå för att säkerställa en god och säker vård för
personer samt närstående inom akutvården kräver specialistkompetens (SENA & SFF, 2017, s. 5).
Denna specialistkompetens kan anses innebära ett krav på ett holistiskt förhållningssätt som
återfinns i den personcentrerade vården där individen ställs i centrum av utredningen av
vårdbehovet. Dock kan vårdpersonal ofta negligera patientens kunskap om sig själv som enligt
patientperspektivet är grunden till att få information om problematiken som individen upplever.
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV
De teoretiska perspektiv som kommer användas är patientperspektivet, personcentrerad vård
samt ett holistiskt perspektiv. Dessa tre perspektiv återfinns i flera delar av tidigare forskning och
är relevanta för att besvara frågeställningarna. Det holistiska perspektivet anses vara relevant för
att förstå patienten både för författarna och för vårdpersonalen. Personcentrerad vård
inkorporerar ett holistiskt synsätt och det finns således en stark koppling mellan dessa perspektiv.
Patientperspektivet är av relevans med hänsyn till att vi vill få en ökad kunskap om
mångbesökarna för att bidra till en bättre förståelse av problematiken med psykosomatiska
sjukdomar.

Patientperspektivet
Dahlberg & Segesten (2010, s. 103) skriver att det vårdvetenskapliga patientperspektivet innebär
att patienter ska förstås som experter, patienten utgör medelpunkten för vårdandet och att det
ska förstås som ett etiskt perspektiv som ställer krav på den professionella vårdaren. Kravet utgår
från patienten och riktas mot vårdaren. Vårdaren är skyldig att ge så god vård som möjligt i
beaktande av patientperspektivet.

Patientperspektivet samt utvecklingen av arbetet med bemötande och kommunikation inom
hälso- och sjukvård främjas av patientlagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 (SKL, 2018).
Patientlagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning inom hälso- och sjukvård samt
att understödja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet (SFS 2014:821). Almerud
& Nordgren (2012, s. 97) betonar betydelsen av att se hela patienten, det vill säga människan
bakom patienten som ett subjekt och att det är det som är grunden i patientperspektivet.

Personcentrerad vård
Personcentrerat förhållningssätt är ett etiskt förhållningssätt som innebär att se den enskilda
personen, involvera och anpassa efter individens behov och förutsättningar. På detta sätt hävdas
att vården kan bli både mer jämlik och kostnadseffektiv (SKL, 2018, s. 6). Santana et al. (2017, s.
435) påpekar att personcentrerad vård har varit en essentiell grund för att bibehålla en hög
sjukvårdskvalitet och patientsäkerhet. Vidare påstår forskarna att användandet av
personcentrerad vård har visat sig förbättrande av patientupplevelsen samt vårdgivarens
tillfredsställelse samtidigt som kostnaderna för vården minskat. Svensk sjuksköterskeförening
(2010, s. 1-2) beskriver personcentrerad vård som att ha en humanistisk värdegrund som innebär
att när en individ råkar ut för sjukdom så blir inte personen sin sjukdom eller sina symtom. Det
innebär således att se bortom individens medicinska problem och istället se hela människan som
ett subjekt med en livshistoria som är av värde för att förstå helhetsbilden av problematiken. En
annan grundpelare är att personens egna perspektiv på sin sjukdom och ohälsa är lika viktig som
det professionella perspektivet på sjukdom och ohälsa. Personcentrerad vård är ett holistiskt
synsätt och fungerar på sådant sätt att personen får vara delaktig i sin egen vård istället för att
endast vara mottagande av vård. Vården sker på personnivå och personen ska ha rätt till att det
beslut som hen vill få ska tas i beaktning och att hen blir respekterad.
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Det holistiska perspektivet
Det holistiska perspektivet ser till helheten vilket samstämmer med det synsätt som
personcentrerad vård grundas i. Clark (1999, s. 734) förklarar att det finns både fysisk, psykisk,
social och andlig/existentiell smärta. Att fokusera på patientens fysiska symtom som förmodligen
ofta sker på en akutmottagning innebär en stor informationsbrist gällande uppkomsten av
besvären och därmed även lösningarna. Således krävs en tidskrävande grundlig analys med
patienten som främsta informationskälla och därefter en analys av passande samordning gärna
innan patienten hinner lämna mottagningen.
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4. FORSKNINGSMETOD
I detta kapitel redovisas forskningsansats, metodval, urval, datainsamling, analysmetod samt
metoddiskussion. Vi redovisar även validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.

4.1 Forskningsansats
Forskningsansatsen i denna litteraturöversikt är ett närmast renodlat positivistiskt synsätt som
innebär att vi gör en kunskapsöversikt genom att samla in relevant information om ämnet från
tidigare forskning som sedan analyseras för att besvara frågeställningarna (Bildtgård &
Tielman-Lindberg 2008, s. 4). Ansatsen anses vara närmast positivistisk med tanke på att vi inte
fokuserar på studiernas metoder utan snarare tolkar och förstår deras resultat som “sanna” och
“objektiva”.

4.2 Metodval
Vi gör en litteraturöversikt närmare bestämt en “scoping-review” som innebär att vi
sammanställer och kritiskt granskar ett större material av tidigare forskning i syfte att besvara
frågeställningarna. “Scoping-reviews” kan enligt Arksey & O'Malley (2005, s. 21-22) sikta på att
relativt snabbt kartlägga de centrala begrepp som ligger till grund för ett forskningsområde och
de huvudsakliga källor och typer av evidens som finns. Det kan även ses som en preliminär studie
som syftar till att se om det finns behov av en mer omfattande systematisk litteraturöversikt.
Således är “scoping-reviews” ett sätt att kartlägga om det finns relevanta studier och hur
omfattande det specifika forskningsfältet är. Arksey & O'Malley beskriver även “scoping-reviews”
fem steg; första steget är att identifiera forskningsfrågan, andra steget är att identifiera tillämpliga
studier, steg tre utgör urvalet av material, steg fyra sammanställer data som sorteras/kategoriseras,
steg fem utgör analys, sammanfattning och rapportering av resultat (s. 22).  

Metoden innebär att söka efter vetenskapliga artiklar i form av tidigare forskning, statistik och
rapporter. Inhämtat material granskas kritiskt för att sedan sammanställas i en resultatdel med en
efterföljande diskussion.

4.3 Urval
Vi valde ett tidsintervall mellan år 1995 och nutid men var medvetna om att information som
ligger en längre tid tillbaka kan skilja sig från den information som är insamlad och publicerad i
närtid. Den statistik som studerats är från olika årtal vilket tyder på att situationen möjligtvis
förändrats, vilket är noterat.

Vid litteratursökningen användes begränsningen “peer reviewed”(refereegranskad), vilket är en
extern bedömning av materialet. Bedömningen utförs av forskare inom samma område.
Granskarna är oberoende i förhållande till författaren vilket försäkrar att materialet håller god
standard ur ett vetenskapligt perspektiv (Olsson & Sörensen 2021, s. 74). Dock valde vi att
använda oss av en artikel som är skriven av Marianne Olsson. Olsson visar sig vara påläst inom
ämnet och har skrivit ett flertal artiklar som är “peer reviewed” som innehåller liknande
information. Vi valde att inte inkludera artiklar som handlade om en viss sjukdom eller en viss

12 (52)



Frigura & Vikström

grupp i samhället, exempelvis en avgränsad grupp av mödrar som är mångbesökare, en viss
etnicitet eller ålder. Vi valde dessa exkluderingskriterier då material som inte var refereegranskad
inte ansågs vara tillförlitlig. Även artiklar som endast hade en viss sjukdom eller grupp som
huvudfokus exkluderades då dessa ansågs för specifika och inte fångade in mångbesökarnas
komplexa problematik. Detta då vi fokuserar på gruppen mångbesökare generellt istället för
specifika sjukdomar eller grupper som kan innefattas i gruppen mångbesökare.

Både nationella och internationella studier och artiklar inkluderades för att få en bredare
förståelse av mångbesökarna och dess påverkan på akutmottagningar. Vid användandet av
internationella studier har vi en förförståelse för att vårdkedjan och hälso- sjukvårdssystemen ser
annorlunda ut än i Sverige, vilket kan vara av relevans med tanke på den potentiella påverkan på
vårdtillgänglighet i samband med behovet av en omfattande sjukvårdsförsäkring.
Inkluderingskriterier var således att materialet var skrivet på svenska eller engelska, “peer
reviewed”, vuxna patienter (minst 18 år) som huvudfokus.

4.4 Datainsamling
Bilaga 2.

4.5 Analysmetod
Vi har gjort en kunskapsöversikt genom att inhämta empiri och sedan skapa ett tematiskt
ramverk som hjälper oss att dela upp och rama in problemområdet i teman som vi har
uppmärksammat som relevant för vårt syfte och frågeställningar. Den metod som användes följde
Braun & Clarke (2017, s. 297-298) beskriver hur tematisk analys ska användas, en tematisk analys
används för att identifiera, analysera och tolka mönster som är av mening. Tematisk analys bidrar
med tillgängliga och systematiska procedurer för att generera koder och teman från inhämtad
data. Koder och teman skapar sedan ett tematiskt ramverk.

4.6 Metoddiskussion
Att inte intervjua mångbesökarna är en metodologisk begränsning för denna uppsats. Värdefull
information hade med största sannolikhet inhämtats vid intervjuer men ur ett etiskt perspektiv är
det inte genomförbart med hänsyn till deras utsatta position. Bryman (2018, s. 254) menar att
trovärdighet och pålitlighet är kriterier för tillförlitlighet.

Validitet

Bryman (2018, s. 209) menar att validitet rör frågan om en eller flera indikatorer som utformats
till syftet att mäta ett begrepp verkligen gör det. Vi har induktivt skapat en kunskapsöversikt,
vilket innebär inhämtning av relevant empiri för att svara på frågeställningarna och uppnå vårt
syfte med uppsatsen. Detta innebär att vi så objektivt som möjligt har valt ut relevant litteratur
utan att låta vår förförståelse av vad mångbesökaren är påverka vårt urval. Trots detta kan det
finnas många artiklar som belyser relevant information om denna grupp såsom samsjuklighet och
psykisk ohälsa som vi inte har kunnat hitta med tanke på vår begränsade tid.

Reliabilitet
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Reliabilitet beskriver hur tillförlitlig resultaten vi kommer fram till är (Bryman, 2018, s. 209). Vi
granskar allt material med ett kritiskt synsätt som innebär att vi ständigt utvärderar om källorna är
“peer-reviewed” eller har en hög kvalitet i form av transparens och källgranskning. Vi granskar
informationen i studier och ifrågasätter ständigt om denna är tillräckligt grundlig för att kunna
komma till en enhetlig och tydlig slutsats i resultat/diskussionsdelen (Ruth, 1991, s. 284). Detta
med tanke på de olika förutsättningar som finns för studierna, exempelvis specifika områden som
har en demografisk begränsning såsom framför allt hemlösa.

Generaliserbarhet

Med hänsyn till att vi använder data och statistik från både specifika akutmottagningar och från
Sveriges alla akutmottagningar som är med i Socialstyrelsens rapporter så medför det att det är
möjligt att det finns en stor generaliserbarhet. Internationellt material kommer även inkluderas i
vissa delar av analysen där studierna har bedömts att vara av kvalitet och relevans. Men med
hänsyn till att tillgången till vård skiljer sig åt med hänsyn till socioekonomiska aspekter,
vårdkompetens kan det bidra att det ser annorlunda ut vilket är en risk vid användandet av den
datan då det skulle kunna bli missvisande för denna studie. I andra länder där det inte finns
högkostnadsskydd och/eller subventionerade vårdkostnader kan tillgången till sjukvård
differentiera sig från Sverige. Hade endast data från ett mindre antal specifika akutmottagningar
använts hade även det minskat generaliserbarheten.

Etiska överväganden

De etiska ställningstaganden som togs var att det inte var etiskt försvarbart att intervjua
mångbesökare. Detta är en extra utsatt grupp i samhället, både de som söker till
akutmottagningar och det anses vara rätt vårdnivå samt de som är mångbesökare fast det inte
anses vara rätt vårdnivå. Med hänsyn till att det är en litteraturöversikt som kommer göras så
kommer det etiska överväganden primärt beröra litteraturen. Att vara opartisk under arbetets
gång är ett etiskt ställningstagande som följs under uppsatsens gång.

14 (52)



Frigura & Vikström

5. ANALYS/RESULTAT
Detta kapitel utgör en analys av de resultat som tagits ut för att svara på studiens syfte och
frågeställningar. Analysen bearbetar mångbesökare som patientgrupp, samsjuklighet
interventioner, resultatet av interventioner, samverkan och kunskapsluckor, och kopplar ihop det
med de tidigare nämnda teoretiska perspektiven. Sedan presenteras de resultat som framkommit
av analysen.

5.1 Mångbesökare som patientgrupp
Acosta & Lima (2015, s. 342) bekräftar i sitt resultat det faktum att frekventa användare är
människor som är mer sjuka än den allmänna befolkningen som använder akut vård, med
hänvisning till att de karaktäriseras av höga nivåer av kroniska sjukdomar, dödlighet, inläggning
och längre vistelser samt att vara i kategorin av att vara i akut risk. Vidare påstår Acosta & Lima
att de yttre faktorer som spelar roll i valet av att söka sig till akutmottagningar är tillgänglighet,
större tilltro till att problemet kommer lösas samt en känsla av samhörighet med vårdpersonalen.

Uttrycket ”mångbesökare” används ofta för att beskriva patienter med hög
sjukvårdskonsumtion eller frekventa läkarbesök, både i primärvård och på akutmottagningar.
Förutom de rent somatiska, sjukdomsrelaterade sökorsakerna, för vilken det finns ett
samband mellan graden av multimorbiditet och sökfrekvens, är vanliga bidragande orsaker
till att patienter har ett frekvent sökbeteende till sjukvården brister i det sociala nätverket,
missbruk, ångestdepressiva besvär och somatiseringstendens med benägenhet att lättare
uppfatta kroppsliga symptom som livshotande. Känsla av otrygghet ökar benägenheten att
söka vård, men också tillgängligheten till vård – om tillgängligheten till primärvård är låg
tenderar patienterna att i högre grad söka på akutmottagningen (Falk, 2014, s. 3-4).

Falks beskrivning av mångbesökare bekräftar att det finns ett flertal anledningar till upprepade
vårdbesök och ett frekvent sökmönster som ligger utanför de somatiska sjukdomarna. Detta
belyser även den komplexitet som mångbesökare som patientgrupp uppvisar. Vidare påvisar det
ett behov av en samverkan för att kunna bemöta och stödja patienten i denna komplexitet.

Orsaker till sjukhusinläggning kan vara strikt medicinska behov av inneliggande vård
och/eller medicinsk behandling, men det kan också röra sig om icke-fungerande
hemsituation som av olika anledningar inte svarar upp mot patientens omsorgs– eller
tillsynsbehov (Falk, 2014, s. 4).

Inläggning kan alltså förekomma fast det inte finns ett underliggande medicinskt behov, detta
tyder på brister i den sociala miljön vilket kan innebära en ökad belastning på akutmottagningar.
En vårdkoordinator kan därmed vara behjälpligt för att kunna hänvisa patienten till rätt vård- och
omsorgsnivå.

Lucas & Sanford (1998, s. 556) påstår att mångbesökare har tillgång till andra vårdinstanser såsom
primärvården men använder akutmottagningar för att de uppfattar att deras problem är allvarliga
och behöver akut hjälp. Dessa patienter har ofta kroniska problem och skrivs in på sjukhus i en
högre grad. Andersson et al. (2004, s. 93) menar att psykisk utmattning, psykisk ohälsa och en
påfrestande psykosocial situation är vanligt förekommande anledningar till besöken. Vidare
påpekar Andersson et al. (2004, s. 93) att det finns mångbesökare med både svåra kroniska
sjukdomar samt mångbesökare som somatiserar psykiskt lidande och att det psykiska lidandet hos
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en del av mångbesökare sker i form av somatisering. Karlsson et al. (1995, s. 36) nämner att en av
de vanligaste anledningarna till att mångbesökarna söker sig till en primärvårdsmottagning är
utmattningsdepression som grundas i en multisjuklighet mellan psykiatrisk och somatisk
sjuklighet. Lee & Davenport (2006, s. 156) påpekar att mångbesökarna har en högre frekvens av
samsjuklighet, kroniska sjukdomar, substansmissbruk samt psykosociala problem och social
isolering. Billings & Raven (2013, s. 2102) påpekar också att frekvensen av missbruk och psykisk
ohälsa progressivt ökar med antalet besök på akutmottagningen.

Wu et al. (2010, s. 516) ser ett samband mellan återbesök som inte har planerats och medicinska
bedömningar som är felaktiga med hänsyn till att sjukdomen inte utvecklas i förväntad riktning
med förväntade symtom. Detta tyder på att den initiala vårdgivaren tenderar att bristfälligt
hantera och underdiagnostisera patienter med sjukdomar utan uppenbara symtom. Vidare
förklarar Wu et al. att vårdpersonalens relation till patienten samt den eftervård, kommunikation
och vård patienten fått är en faktor som spelar stor roll i anledningen till återbesök. Detta påvisas
med hänvisningar till studier som visar att äldre läkare har en mindre andel patienter som
återkommer oplanerat. Detta med hänsyn till deras interpersonella skickligheter i form av
kommunikationskompetens som anses essentiella för att skapa en bra relation mellan läkare och
patient. Slutligen betonas svårigheten med att differentiera mellan sjukdomars naturliga gång,
bristande vård och medicinska misstag samt ångestfyllda reaktioner.

Mångbesökarna är en heterogen grupp men majoriteten av dessa tycks vara äldre människor över
65 år, individer med kroniska sjukdomar, psykiska problem, låg inkomst eller ett litet socialt
stödnätverk (Byrne et al., 2003, s. 314-317; Martin-Gill & Reiser, 2004, 449-50; Pines et al., 2011,
s. 66). Forskning av Michelen et al. (2006, s. 66) samstämmer även och beskriver att patienter från
socioekonomiskt utsatta delar av New York var dem som representerade mångbesökarna. Även
Raven (2011, s. 53) beskriver mångbesökarna som en till stor del utsatt grupp som ofta använder
sig av vård och socialtjänstens olika insatser.

Levola et al. (2019, s. 4) samstämmer även och menar att mångbesökare är en utsatt grupp som
söker hjälp för sina psykosociala besvär och som oftare söker hjälp på akuten utanför
primärvårdens öppettider, vilket de menar kan vara till följd av patienternas oförmåga att
organisera sina liv efter samhällets normer och timmar. Vidare förklarar de att mångbesökare som
söker till följd av psykosociala problem ofta söker hjälp som inte är akut vilket reflekterar
avsaknaden av remisser för psykiatrisk vård. Aronsky & Hoot (2008, s. 128) påstår att
mångbesökare sökte icke-akut vård på akutmottagningar, då de ansåg att de inte hade fått
tillräcklig vård hos primärvården eller tillgänglig primärvård. Vidare påpekar de att en rapport av
Huang et al. (2003) visade att mångbesökarna stod för 14% av besöken på akutmottagningar och
att de generellt inte behövde vård i form av akutvård. Ännu en liknande rapport av Dent et al.
(2003, s. 324-325) uppmärksammades som visar att 500 mångbesökare stod för 8,4% av besöken
hos akuten och att 29% av dessa hade varit lämpliga för primärvården. Mångbesökare hade även
ett större antal besök bokade på öppenvård, men misslyckades att dyka upp på tider med 34,8%
tillskillnad som patienter som inte är mångbesökare som missade sina besök med 17,5%. Vidare
fann Dent et al. att 28.5% av besöken klassificerades som triagenivå 4 eller 5 och hade därav
kunnat vara lämpliga för en allmänläkare istället för en akutvårdsmottagning. Levola et al. (2019,
s. 1) som i sin artikel studerade en finsk akutmottagning fann att 8% av patienterna stod för 28%
av besöken, denna grupp använde sig även generellt mer av sjukvård. Några av patienterna hävdar
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att de söker sig till akuten då det är en plats de känner sig trygga på och får den behandlingen de
behöver. Personalen menar dock att mångbesökare ofta är en svår grupp att arbeta med och att
patienterna ofta har någon form av psykiatrisk- eller beroendeproblematik men även medicinskt
oförklarliga symptom och sociala problem såsom hemlöshet.

Afilalo et al. (2004, s. 1304-05, 1308) fann i sin studie att patienter som inte har akuta besvär eller
semi-akuta besvär skiljer sig från patienter med akuta besvär genom att de har flera anledningar
till att inte söka hjälp via primärvården innan de besöker akutmottagningen. I intervjuerna som
Afilalo et al., utförde frågade de icke akuta patienter som hade en vårdkontakt med primärvården
varför de inte sökte hjälp och vård via den redan etablerade vårdkontakten innan sökandet av
hjälp på akutmottagningen. Ett flertal anledningar angavs, dessa delades in i följande sex
kategorier: besvär med tillgänglighet, remisser och uppföljningar, bekantskap, behov samt ingen
angiven anledning. Med hänsyn till tillgänglighet menade patienterna att det inte kunde nå deras
primärvård, primärvården var stängd eller att det inte kunde få en tid hos primärvården. Vidare
nämner de hur detta kan innebära en förklaring på varför det är svårt att få patienter att välja rätt
vårdnivå och att ett mångfacetterat tillvägagångssätt krävs för att hjälpa denna grupp. I jämförelse
med gruppen som hade akuta eller semi-akuta tillstånd var gruppen som inte hade akuta behov
signifikant yngre (43.3 år till skillnad från 48.7 år) och det var mindre troligt att de bodde ensam
(15% i jämförelse med 19.2%). Vidare skriver författarna att det inte återfanns någon signifikant
skillnad mellan kön, utbildningsnivå, äktenskapsstatus, uppehållsstatus samt arbetsstatus. Afilalo
et al. skriver vidare att majoriteten i Sverige har tillgång till primärvård, trots detta söker upp till
46% icke akut vård på akuten (s. 1307).

5.2 Samsjuklighet
Samsjuklighet är något som förekommer i flertalet av fall med mångbesökare, samsjukligheten
kan se olika ut men tidigare forskning visar att det är vanligt förekommande (Karlsson et al.,
1995, s. 36; Lee & Davenport, 2006, s. 156; SBU, 2017, s. 74). Mångbesökarna kan vara både
fysiskt och psykiskt sjuka. Det framkommer även att mångbesökare med somatiska besvär i
kombination med psykosociala och/eller psykiska problem riskerar att få sämre vård (IVO, 2019,
s. 52). Forskning av McLeod & Olsson (2006, s. 146-155) påvisar vikten av att ha socialarbetare
på akutmottagningar men att de flesta inte har vetskap om att socialarbetare arbetar på
akutmottagningar. Detta innebär enligt forskarna att det behövs tydlig information från
vårdpersonal och skyltar som informerar om detta med hänsyn till den låga andel minoriteter
som använder sociala tjänster på akutmottagningar. Att socialarbetare på akutmottagningar har en
central punkt för samverkan mellan sjukvård och omsorg framkommer även men att de behöver
en bred kunskap om eftervården för att kunna inge känslor av trygghet och kunskap. De anser att
det vore lämpligt att rutinmässigt undersöka eventuella sociala omsorgsbehov. McLeod & Olsson
belyser även att mångbesökarnas behov av social omvårdnad ökar parallellt med deras ökade
behov av sjukvård, något som kräver stora resurser för att undvika glapp i den sociala omsorgen.
SLL (2006, s. 16) skriver att det problem som varit huvudfokus för uppmärksammandet med
hänsyn till äldre multisjuka patienter som är mångbesökare är bristen på samverkan. Även bristen
på helhetssyn med hänsyn till de äldre multisjukas vårdbehov och komplexa sjukdomsbild. Vidare
uppmärksammas att de som bor kvar i sitt ordinära boende drabbas hårdare än andra. Detta är
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förmodligen så med tanke på den potentiellt större risken för sociala isolering och brist på fysisk
trygghet i form av stöd vid olycka och oro i jämförelse med andra boendeformer.

5.3 Interventioner
Grazioli et al. (2019, s. 4) beskriver interventioner som sker för mångbesökare på
akutmottagningen som viktiga och att de behöver vara omfattande. Vidare beskrivs ett behov av
att interventionerna inleds i ett tidigt skede av “case managern” som blir meddelad i deras system
när en patient har inkommit som har fått akutvård minst 5 gånger de senaste 12 månaderna. En
case manager eller “CM” har i uppdrag att uppmärksamma behov och hitta rätt väg för att
tillfredsställa dessa. Om patienten accepterar att “case managern” gör en utvärdering av hens
vårdbehov görs detta med fokus på att få en överblick av patientens tidigare vård i andra
instanser och prioriterar därefter patientens vårdbehov. Vid upptäckten av en mångbesökare
kopplas case manager in och om mångbesökaren medger till det så utvärderar case managern
mångbesökarens situation på akutvårdsmottagningen. Målet med utvärderingen är att finna
mångbesökarens huvudsakliga problem. Om samtycke medges skrivs en interventionsrapport
och besöks med mångbesökaren bokas. Case managern och mångbesökaren hjälps tillsammans åt
för att identifiera mångbesökarens specifika behov och bokar därefter att antal besök. Denna
utredning blir till en interventionsrapport som sedan meddelas till allmänläkare och andra
relevanta vårdgivare som används i vården i samarbete med “case managern”. “Case managern”
deltar således i hela vårdkedjan tills patienten har fått en funktionell vård som inte är i behov av
mer koordinering. Detta omfattande arbete skapar en bra bild över patienten med patienten i
fokus samt ger “patient empowerment” med hänsyn till samarbetet som sker där patientens egen
talan ges utrymme och stärker därmed patientperspektivet. Delaktighet är således av stor vikt då
patienten anses vara den bästa källa till information om hens problematik med tanke på att
patienten anses vara expert på sig själv och sin problematik enligt patientperspektivet.

SLL (2006, s. 9) beskriver Blipp-projektet som fungerar genom den datoriserade akutliggaren för
att uppmärksamma mångbesökare, i många av fallen så var primärvårdsläkaren inte medveten om
att patienten var en mångbesökare och patientens besöksmönster, utan detta upptäcktes med
hjälp av blipp-projektet. SLL (2006, s. 30) skriver om införandet av “Take Cares dataliggare”,
detta infördes 2001 på Huddinges akutmottagning. Systemet flaggade direkt när en patient
besökte akutmottagningen för fjärde gången på 12 månader. Detta kallas för en “lättintervention”
och var inte resurskrävande, dock finns det inget publicerat resultat. I denna “lättintervention”
skedde ett informationsutbyte där information om att patienten är på akutmottagningen
meddelas till patientens primärvårdsläkare.

Individuell samplanering är en interventionsmodell som framkommit flertalet gånger i tidigare
forskning. Individuell samplanering har visats vara en metod som är väl accepterad av både
patienter och vårdgivare (Olsson et al., 2004, s. 219). Michelen et al. (2006, s. 65) beskriver de tre
interventionssteg som användes för att reducera mångbesökares besök på akutmottagning som
inte ansågs vara akuta. De tre stegen var att utbilda mångbesökare med hänsyn till
hälsoutbildning, hur man använder sig av vårdsystemet och att bidra med terapi med fokus på
sociala och emotionella problem. Detta visade sig skapa en signifikant förminskning av besök av
patienter som inte uppnår kriterierna för akut vård.

18 (52)



Frigura & Vikström

Lee & Davenport (2006, s. 157-158) har observerat olika former av interventioner på
akutmottagningar för att reducera överbelastning på grund av besökare som besökte
akutmottagningen 3 gånger eller fler per månad. Dessa interventioner bestod av att begränsa
utskrivning av läkemedel och att remittera till primärvården med en uppföljning av vården i
samarbete med primärvården. Att referera till olika ideella föreningar såsom kyrkan och
föreningar för äldre förekom även. I nästan en tredjedel av interventionerna remitterades
patienten till både primärvård och medicinsk socialarbetare. Dessa interventioner tycks ha skapat
en liten skillnad i överbelastningen (7,4%) men tycks ändå vara av värde.

Raven (2011, s. 53) påpekar att det inte finns ett standardiserat tillvägagångssätt för att
kategorisera mångbesökare, därav är det svårt att veta vilka mångbesökare som behöver
intervention. Prediktiv modellering menar Raven kan uppnås genom att använda sig av statistik
för att identifiera blivande mångbesökare. Statistiken visar vilka patienter som kan komma att
använda sig av en stor mängd sjukvård och kostnader i framtiden. Vidare betonas att
interventionernas effektivitet baseras på vad som kan göras för att förbättra tillgängligheten av
vård, hanteringen av patienter, samordningen kring insatser samt patientens sociala
omständigheter utanför akutmottagningen. Avslutningsvis beskrivs gruppen mångbesökare som
ett komplext problem och att interventionerna måste skräddarsys till varje individ samt att det
finns ett långsiktigt arbete som måste utföras och att det måste införas ett samarbete mellan olika
instanser.

Afilalo et al. (2004, s. 1304) skriver om användandet av triage, genom att kategorisera patienten
genom användandet av triageskalan kan patienterna kategoriseras utifrån dennes vårdbehov. Efter
triageprocessen bjöds patienten in för att besvara en enkät tillsammans med sjuksköterskan.
Enkäten gick igenom medicinsk historia, socialt stöd, medvetenhet och användning av hälso-
sjukvård, tidigare akutmottagningsbesök och remisser, dagliga aktiviteter och social demografi.
Vidare beskrivs triageskalorna 1-5 där triageskala 1 betyder att patienten behöver akut vård eller
återupplivning, triageskala 2 betyder att patienten är i ett hälsotillstånd som kan innebära ett hot
mot liv, lem eller funktion, medicinsk intervention behövs inom 15 minuter. Triageskala 3 betyder
att det är ett akut tillstånd som potentiellt kan utvecklas till ett seriöst problem som behöver akuta
interventionen inom 30 minuter. Triageskala 4 är ett tillstånd som sammankopplas med
patientens ålder, oro, risk för försämring eller komplikationer, och att patienten kan vänta upp till
en timme. För skala 5 räknas en icke akut patient in, patienten kan vänta upp till två timmar innan
patienten få hjälp. Tillståndet kan vara akut men inte brådskande och kan vara en del av ett
kroniskt problem med eller utan bevis på försämring. Interventionerna eller undersökningarna
för kroniska sjukdomar eller skador kan bli försenade eller till och med refererade till andra delar
av sjukhuset eller hälso- sjukvårdskedjan. Vidare skriver författarna att de strategier som tidigare
används för att avleda patienter med icke akuta besvär från akuten har varit både kreativa och
blandade men är fortfarande ett område som undersöks och debatteras. Att neka vård eller
hänvisa till vård utanför akuten med hjälp av kliniska utvärderingar, data algoritmer, ökad tillgång
till primärvård, utbilda patienterna, ställa krav på godkännande av användandet av
akutmottagning från nuvarande vårdinstans och vid vissa tillfällen neka betalning eller kräva
delbetalning. Några av dessa strategier har dock varit problematiska, att kräva ett godkännande
innan användning av akutvård kan sätta patienten i risk för biverkningar, delbetalningsstrategin
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visade sig vara både osäker och orättvis, och att neka betalning ställde krav på att ta beslut om att
fortsätta livsviktig behandling (s. 1307).

Okin et al. (2000, s. 604) har undersökt interventionsprocessen för en grupp mångbesökare där
67% var hemlösa och beskriver den som att efter inskrivning blir individen hänvisad till en
psykiatrisk socialarbetare på magisternivå som använder en omfattande intensiv “case
management model” (interventionsmodell). Case managern eller vårdsamordnaren är ansvarig för
att erbjuda och samordna alla tjänster som behövs såsom krisintervention, stödterapi i grupp och
individuellt, ordna stabilt boende och hjälpa till med att få de pengar som de har rätt till
(ekonomiskt bistånd/försäkringskassan). Case managern är även ansvarig för att ordna kontakt
med primärvård och remittera till missbruksvård/beroendeenheten, skapa kontakt med andra
kommunala tjänster och att ihärdigt och grundligt söka upp patienter med hembesök för att följa
med dem till läkarbesök och liknande. De primära målen var att minska hemlöshet och missbruk,
förbättra förbindelsen med primärvården samt att minska antal vårdbesök. Resultatet av detta
interventionsarbete var en reduktion av hemlöshet med 57%, alkoholmissbruk med 22% och
drogmissbruk 27%. Från början saknade 39 patienter en vårdkontakt med primärvård och efter
ett år av interventioner saknade endast 10 patienter denna kontakt.

Okin et al. (2000 s. 607-608) betonar framför allt svårigheten med att hitta lämpliga sätt att
hantera mångbesökarnas medicinska problem utan att adressera de psykosociala aspekterna. De
ifrågasätter även den traditionellt snava medicinska modellen som inte tycks innefatta ett
helhetsperspektiv där livskvalitet och funktion är i fokus, istället för att endast förbättra deras
medicinska status. Okin et al. (2000, s. 606-607) påstår även hur det har funnits ett antagande om
att den primära svårigheten med mångbesökare har varit att sammankoppla dem med
primärvården men att det i praktiken är ett komplext problem som kräver en kontinuerlig strävan
för att lösa. Vidare påpekar Okin et al. att mångbesökare som inte har stabilt boende och har
missbruksproblematik kräver ett stort ansvarstagande och tålamod från vårdpersonal för att se till
att vårdbesök följs upp. Detta med tanke på deras sociala utsatthet men även frustration över
tidigare misslyckade försök till att få långsiktig hjälp med vård och omsorg. Okin framhäver även
att case managern behöver arbeta tålmodigt med att ge mångbesökarna tillgång till stödboende
för missbrukare med hänsyn till de olika restriktioner som finns för missbrukare såsom nykterhet.
Deras flertal diagnoser och komplexa medicinska behov försvårade även deras möjligheter att få
tillgång till ett stödboende. Ytterligare problem återfanns även med att hitta prisvärda stabila
boenden i lämplig miljö där det inte fanns en utbredd fattigdom och missbruksproblematik som
eventuellt kan försvåra att bibehålla nykterhet och laglydighet.

För de mångbesökare som inte kan få hjälp på en akutvårdsmottagning kan en omfattande
vårdplan vara fördelaktig. Genom att utforma en vårdplan med patienten ökar patientens
dedikation till vården, vårdens mål och minskar den finansiella kostnaden. En mångsidig vårdplan
där psykiatrisk vård, beroendevård och socialtjänst är i samverkan är ett behov för
mångbesökarna enligt Levola et al. ( 2019, s. 6).

Michelen et al. (2006, s. 60-63) skriver om användandet av Health priority specialists (HPSs) samt
community health workers (CHWs) som ska hjälpa att minska akutvårdsbesök som skulle kunna
behandlas bättre på kliniker eller andra vårdinstanser. HPSs och CHWs har båda en kritisk
inställning för den vård som levereras, speciellt för samhällen med etnisk och språklig mångfald.
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Trots att antalet anställda med denna anställning har ökat finns det fortfarande oklarheter med
hänsyn till deras roll och hur effektiv rollen är. För att kunna ansöka om dessa arbetsroller fanns
det ett antal krav, ett av kraven var att en behövde signifikant erfarenhet och kunskap inom
leveransen av medicinska tjänster och de utsatta samhällena. Typiskt är de etniskt, kulturellt och
språkligt liknande målgruppen. För att påbörja interventionerna så användes ett system som
uppmärksammade när en patient besökt akuten ett flertal gånger och utfallet var att patienten inte
var i behov av akut sjukvård samt att det ansågs att det ofta skulle gå att förebygga besöken. En
pådrivande faktor var att det fanns ett behov att minska akutbesök när det inte var nödvändigt,
belysa gliporna inom insatskoordinationer samt förbättra hanteringen av mångbesökare. HPSs
och CHWs roll var att hjälpa patienterna navigera det komplexa vårdsystemet och att patienterna
skulle få tillgång till den vård som är tillgängligt för dem.

Soril et al. (2015, s. 1) beskriver tre olika interventioner, case management, individuell vårdplan
och informationsförmedling. Individuell vårdplan liknar case management med hänsyn till
interdisciplinära strategier och inkluderandet av möten mellan olika enheter samt koordinera
tillgång till primärvård. I kontrast till arbetssättet som case management använder är individuell
vårdplan inte lika omfattande, individuell vårdplan har inte heller lika många vårdkontakter som
case management. Viktigaste skillnaden mellan case management och individuell vårdplan är att
den implementeras utan en utsedd case manager (s. 12). Informationsdelning används som
intervention genom att låta andra vårdgivare ta del av patientinformation. Akutmottagningen och
primärvården delade journalanteckningar genom ett elektroniskt datasystem för varje
mångbesökare. Ett annat sätt att använda sig av informationsdelning som intervention var att
använda sig av ett elektroniskt medicinskt journalsystem som delade individuella vårdplaner
mellan relevant vårdpersonal. Denna vårdpersonal var exempelvis akutvårdspersonal och
psykiatrin, psykologer och specialistsjuksköterskor (s. 12). Denna informationsdelning liknar det
informationsutbytet som Projektet: lätt intervention som beskrivits tidigare i texten använder.

Moe et al. (2017, s. 47) skriver om olika interventionsmodeller; case management, vårdplaner,
hänvisning till icke-akut vårdinstans, skriva ut ärendeanteckningar samt hembesök av
socialtjänsten. Personalen skrev ut anteckningar från de tre tidigare akutbesöken och gav
anteckningarna till den läkaren som arbetade med patienten. Hembesöken användes för
identifiera patientens behov. För alla dessa interventioner så var det mångbesökare som sökte
vård på en och samma akutvårdsmottagning.

5.4 Resultaten av interventioner
Interventioner har använts som ett hjälpmedel i ett flertal av artiklarna. Interventionerna skiljer
sig åt men målet för alla interventioner är att minska antalet besök på akutvårdsmottagningar. För
att besvara vår tredje frågeställning har vi sammanställt den inhämtade informationen om tidigare
interventionsmodeller som utförts på olika akutvårdsmottagningar internationellt och nationellt.
Ett återkommande tema är case management, vilket kan till likställas med samordnad individuell
plan. Resultatet visar att det både går att knyta minskad belastning till case management men även
att det inte var en signifikant stor skillnad i en annan undersökning. Samplaneringsmodellen har
visats vara effektivt för mångbesökare enligt Marianne Olsson et al. (2004, s. 219). Modellen är
utformad så att det sker en samverkan mellan hälso- sjukvård och socialtjänst. Den
interventionsmodell som Michelen et al. (2006, s. 66) använder sig av består av tre steg; genom att
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tillgodose mångbesökare kunskap om hälsa, hur man använder sjukvårdssystemet samt bidra med
terapi som fokuserar på sociala och psykiska problem. Användningen av denna modell påvisar
effektiva resultat av att se mångbesökarna holistiskt där deras behov av kunskap och omsorg även
får utrymme.

Äldreomsorgen har blivit mer restriktiv med hänsyn till hjälp och stöd, de äldre som får stöd har
stora vård- och omsorgsbehov. Särskilt boende tappar platser, servicehus blir till seniorboende
och korttidsplatserna blir fler (SLL, 2006, s. 17). Interventioner som riktar sig mot mångbesökare
tycks enligt Moe et al. (2017, s. 50) minska akutmottagningsbesök och kan förbättra möjligheten
till ett stabilt boende. Behr & Diaz (2016, s. 14) påstår att interventioner som fokuserar på att
adressera föreliggande faktorer såsom substansmissbruk eller tillgång till psykvård kan bidra med
ökad livskvalitet och minskade vårdkostnader. Vidare nämns även att interventioner som
fokuserar på att främja faktorer för att öka motståndskraften till att förlora sociala nätverk
speciellt med hänsyn till den äldre befolkningen, kan resultera i ett minskat användande av
akutmottagningens resurser. Därav kan det antas att boendesituationen för äldre också kan
förbättras med hänsyn till de interventioner som Moe et al. har studerat. Hembesök från
socialtjänsten för att identifiera den äldres behov kan antas vara en intervention som skulle kunna
fungera positivt för den äldre gruppen mångbesökare som påverkas av minskningen av platser på
särskilt boende och servicehus.

Dessa interventioner är endast möjliga att utföra om systemet uppmärksammar patienter som
mångbesökare. I studien av Michelen et al. (2006, s. 66) används ett system som kategoriserar
denna grupp efter minst 3 besök på en sexmånadersperiod som mångbesökare för att sedan
refereras till en “Health Priority Specialist” (HPS) för interventioner. Detta belyser behovet av ett
system som uppmärksammar gruppen men även en yrkesroll som specifikt riktar sig mot att
hjälpa gruppen att få rätt vård. SLL (2006, s. 29) påpekar i sin fokusrapport att det finns ett fåtal
interventionsmodeller som används men att de som finns primärt fokuserar på samverkan.
Samverkan är ett återkommande tema i tidigare forskning med hänsyn till interventioner som
hjälpmedel.

Grazioli et al. (2019, s. 2) påstår att tidigare forskning har visat att case management har förbättrat
mångbesökares livskvalitet samt att överbelastningen på akutvårdsmottagningar minskat. Grazioli
et al. (2019, s. 2) skriver vidare att målet med case management är att hänvisa mångbesökarna
vidare till andra instanser inom sjukvården, detta för att bemöta de specifika behov mångbesökare
har. Genom detta ska kostnaderna minska och livskvaliteten för mångbesökare öka. Ett av
behoven mångbesökare har är rådgivning, case management bidrar därav med rådgivning inom
aspekterna; substansbruk och användandet av sjukvård. Detta genom användandet av
motiverande intervjuer och tvärkulturell kompetens. Case management hade även som funktion
att sammankoppla mångbesökaren med socialtjänsten och skicka remisser till psykiatri,
beroendevård och/eller medicinsk vård. Vidare skriver Grazioli et al. att det har varit effektivt
med användandet av case management med hänsyn till hemlöshet och kvaliteten på
mångbesökarens livsmiljö. Dock påpekar Grazioli et al. att det inte kan konstateras att
användandet av case management minimerar besöken fast det flesta tidigare studier påpekar att
det gör det.
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Lee & Davenport (2006, s. 156) skriver att användandet av case management har blivit allt mer
förekommande och skapar kopplingar mellan de som är av behov av hjälp och de hjälpande. Case
management använder sig av en samverkande process. Den börjar genom en initial bedömning
för att sedan planera och implementera planen. Case managern agerar även genom att koordinera
och övervaka planen samt se över olika alternativ och det behov som behövs för att möta
mångbesökarens behov. Detta agerar kostnadseffektivt genom att använda sig av redan
existerande resurser och kontakter. Case managerns roll är mångfacetterad, allt för att ge
mångbesökaren den vård hen är i behov av. Det är dock av vikt att belysa att det trots att case
management interventionsstrategier kan agera kostnadseffektiva måste graden av case
management samverkan med akut vårdpersonal och uthålligheten med att hantera en svår grupp
uppmärksammas. Vidare påpekar Lee & Davenport (2006, s. 158) att prövoperioden på 5
månader som intervention case management användes kanske inte var tillräcklig för att studera
om denna interventionsmodell fungerade för mångbesökare. Trots detta påvisades ändå ett
resultat med en minskning av besök med 7,4%.

Som Lee & Davenport (2006, s. 158) nämner tidigare kan det antas att det inte blev en större
skillnad vid användandet av case management, men det framkommer att det blev en minskning
med 7,4% av besök. Vilket tyder på att det blev en liten förändring trots att det är svårt att utläsa
om det var till följd av case management eller ej. Solin et al. (2015, s. 15) skriver att det inte gick
att utläsa en skillnad i antalet besök generellt men att det finns små förändringar i antalet besök i
några studier, case management som intervention fungerade genom att minska kostnaderna.

De interventionsmodeller som var mest effektiva för att minska antal akutmottagningsbesök var
enligt Michelen et al. (2006, s. 66) de som interagerade i en högre grad. Vidare betonas tre viktiga
faktorer för att minska antalet besök:

1. Erbjuda utbildning gällande hälsa
2. Informera om hur användandet av hälso- sjukvårdssystemen fungerar
3. Att erbjuda rådgivningshjälp med hänsyn till social och emotionell problematik.

Att utbilda mångbesökarna till hur de ska gå tillväga för att få rätt hjälp kan antas ligga som
underlag till att mångbesökares besök minskar. Det kan även antas vara av vikt att det erbjuds
emotionellt och socialt stöd. Vilket har framkommit vara en viktig del för att hjälpa
mångbesökare.

Hudon et al. (2019, s. 455) fann i sin studie att interventionernas positiva resultat var beroende av
att identifiera patienter som anses vara mångbesökare med komplexa sjukvårdsbehov. Detta
positiva resultat för mångbesökare som hade komplexa vårdbehov var associerat med en
högintensiv case management intervention och närvaron av en
multidisciplinär/interorganisatorisk vårdplan. Vidare rekommenderas även att ta i beräkning
patientens komplexa vårdbehov i form av kombinationen av fysiskt, psykiatriskt och socialt
tillstånd i processen av att hitta lämpliga patienter för interventioner. Dessa tillstånd kan
inbegripa fattigdom, användning av flera mediciner samt brist av socialt stöd och klinisk
bedömning. Vidare anses en kombination av prognosverktyg och klinisk bedömning för att bäst
identifiera vilka patienter som kommer gynnas mest av case management interventioner.
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Tvärvetenskapliga arbetsgrupper har enligt Hudon et al. (2019, s. 466) blivit erkända som en
viktig del av case management interventioner genom att de ger möjligheten att lära av varandra
och erbjuda en holistisk och omfattande vård för patienter med komplexa vårdbehov. Vidare
påstår de att en vårdplan från tvärvetenskapliga vårdgivare kombinerad med en lämplig
identifiering av mångbesökare med komplexa vårdbehov troligtvis är den bästa strategin för att
uppnå positiva resultat av case management.

I studien av Birmingham et al. (2017, s. 6) uppgav majoriteten av mångbesökare på
akutmottagningen att de hade blivit diagnostiserade med depression samtidigt som 53% av de
svarande även uppgett att en remiss till psykiska vårdinstanser inte hade varit hjälpfull. Detta kan
enligt Birmingham et al. tyda på att detta behov redan är tillgodosett eller att att det finns ett
behov av kunskap om fördelarna med “mental or behavioral health services”. Vidare nämns att
historiskt sett har inte dessa vårdtjänster inte ingått i sjukförsäkringars täckningsområde vilket kan
skapa en potentiell barriär för patienter med låg ekonomisk status.

Flowers & Shade (2019, s. 236) påstår att följande variabler har haft störst påverkan på
förutsägbarheten av bidragande riskfaktorer för att bli mångbesökare: kön, tidigare frekvent
användning av sjukvård och en komplex medicinsk historia. Vidare nämns att inkomst,
utbildningsnivå, stödnätverk, förmåga att förstå vårdinformation och distans till
akutmottagningen kan även förklara varför mångbesöken uppstår. Information om dessa faktorer
kan enligt Flowers & Shade visa sig vara användbara i att förbättra modeller för att förutspå vilka
som behöver mer omfattande hjälp med hänsyn till ouppfyllda sociala, kliniska och
beteendebehov hos mångbesökare.

Pines et al. (2011, s. 67-68) beskriver akutmottagningarnas interventionsförsök som allmänt
effektiva i sin strävan till att minska besök och kostnader. Trots detta behövs ett bättre
kategoriseringssystem, upprepade studier, primärvårdsbaserade interventioner samt kvalitativa
studier som syftar till att identifiera anledningar till att mångbesökare söker sig till
akutmottagningar som kan förebyggas.

Raven et al. (2016, s. 480) har undersökt flera studier om mångbesökare och följande har
uppkommit:

Among studies of programs focused on high-risk patients, we found evidence for the
effectiveness of case management in reducing ED use among high-risk patients. Although
the collective findings of the case management studies we included in our review suggest that
they are effective in reducing ED use for high-risk populations, stronger evidence is needed
about program cost-effectiveness, given the intensive resources required for such
interventions. A review of ED visit reduction programs by Althaus et al that focused on
frequent ED users concluded that case management interventions reduced ED costs (Raven
et al., 2016, s. 480).

Ovanstående citat av Raven et al. (2016, s. 480) betonar effektiviteten av interventionen case
management hos högriskpatienter med hänsyn till antal besök samt att det behövs mer forskning
angående kostnadseffektiviteten kring denna intervention för mångbesökare. Trots detta nämner
de dock att det finns bevis för minskade vårdkostnader med användandet av case management
intervention.
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Det kan dock vara svårt att veta vad interventionerna resulterat i på lång sikt då mångbesökare
som patientgrupp ständigt förändras med åren (SLL, 2006, s. 20). Antalet mångbesökare är mer
eller mindre det samma, men de individer som patientgruppen består av förändras oavsett
intervention eller inte. Med hänsyn till detta kan det bli svårt att utläsa om det är interventionen
som haft en fungerande effekt genom åren eller om det är att patientgruppen förändrats av andra
skäl. Inflödet och utflödet av patientgruppen agerar som en försvårande faktor för utvärderandet
av interventionens påverkan. I fokusrapporten som SLL gjorde 2006 (s. 20) kunde de konstatera
att patientgruppen hade förändrats med 65 till 70 procent varje år mellan 2000-2004. De fann
även att ungefär 20% av mångbesökarna fortfarande återfanns på akutmottagningen efter minst
två år. Andersson et al., (2004, s. 92) skriver att gruppen mångbesökare på en akutmottagning
1991 förändrades med 86% mellan 1991-1996. Det återstod endast 14% av den ursprungliga
gruppen mångbesökare efter fem år.

5.5 Samverkan
Samverkan mellan primärvård, psykiatrisk vård och akutvård är något som kan uppfattas
bristfälligt inom vården. Enligt Socialstyrelsen (2013, s. 67) finns det dock en möjlighet att
individer med psykiatriska problem har en nedsatt förmåga att värna om sin integritet samt en
nedsatt förmåga att stå upp för sin självbestämmanderätt. Exempel på individer med nedsatt
förmåga med hänsyn till dessa aspekter är individer med psykostillstånd, autismspektrumstörning
eller svåra affektiva sjukdomar, samt individer som lider av hemlöshet. Med hänsyn till detta kan
individerna vara extra sårbara vid samverkansinsatser och dess handlingsförlopp. Detta med
hänsyn till att det sker en integration med flera olika aktörer och ansvarsfördelningen kan
uppfattas som oklar. Trots detta framkommer det i vår analys att avsaknaden av fungerande
samverkan är problematisk och att det finns ett behov av en fungerande samverkan.

SBU (2017, s. 19) belyser att det finns ett behov av en ökad samverkan med hänsyn till psykisk
ohälsa inom välfärdsområdet och att det finns många anledningar till det ökade behovet. 1995
skedde psykiatrireformen som förändrade hur samhället arbetar med delaktighet och satte ett
större ansvar på kommunerna med hänsyn till vård och omsorg för individer med komplexa
problem. De ökade krav som ställdes på kommunerna var gällande boendeformer samt
meningsfull sysselsättning för individer som lider av svår psykisk ohälsa. Med hänsyn till de nya
ökade kraven på kommunen bildades ett större behov av samverkan med skola samt hälso-
sjukvård. En annan anledning till att det skapat ett större krav på samverkan är att vård- och
serviceorganisationer har blivit mer specialiserade och uppdelade. Samverkan agerar då som ett
skydd för att minimera risken att patienter “faller mellan stolarna”. Det finns en växande
komplexitet med hänsyn till patienternas behov vilket också kräver en samverkan mellan olika
professioner. En fungerande samverkan skulle bidra till att mångbesökare enklare skulle få sina
behov tillgodosedda och även effektivisera vården samt minimera risken för att mångbesökare
hamnar “mellan stolarna”. För att samverkan ska fungera krävs det att alla samverkande instanser
har en delad syn på behov och lösningar, detta är ett problem när stöd för Försäkringskassans
beslut tas fram då psykiatriska diagnoser innebär stora skillnader i funktion från person till
person. Vidare beskrivs att personer med diagnosen depression kan ha nästintill full
arbetsförmåga medan en annan person kan ha en nedsatt funktionsförmåga som påverkar
arbetsförmågan.
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Enligt socialförsäkringsbalken kapitel 30 § 3 ska rehabiliteringsåtgärder planeras i samråd
med den sjukskrivne och utgå från individuella förutsättningar och behov. I rehabiliteringen
har Försäkringskassan samordnings- och tillsynsansvar för de insatser som behövs.
Försäkringskassan ska vidare, efter medgivande från den sjukskrivne, samverka med
arbetsgivare och arbetstagarorganisation, hälso- och sjukvård, socialtjänst, arbetsförmedling
och andra myndigheter som berörs. Inom den här ramen för rehabiliteringsansvaret har
Försäkringskassan en långtgående skyldighet till samverkan (socialförsäkringsbalken
(2010:110))(SBU, 2017, s. 19).

Enligt ovan citerad text framgår tydligt Försäkringskassans samverkansskyldighet men detta tycks
endast gälla efter individen har blivit sjukskriven, något som kan vara svårt att bli med tanke på
de ovan nämnda diffusa stöd för beslutskriterier som gäller för nedsatt funktionsförmåga av
psykisk ohälsa.

Ett återkommande tema i de artiklar som har behandlats för denna litteraturstudie är att
mångbesökare uppsöker akutvård då de ser brister i primärvården eller inte känner att den
bemöter hens behov (Hoot et al., 2008; Afilalo et al., 2004). Genom en samverkan kan
mångbesökarna enklare hänvisas till rätt vårdnivå och insats. Att socialarbetare på
akutmottagningar har en central punkt för samverkan mellan sjukvård och omsorg framkommer i
McLeod & Olsson (2006, s. 140). De anser även att det vore lämpligt att rutinmässigt undersöka
eventuella sociala omsorgsbehov. Socialarbetare har således en viktig samverkansroll där de anses
vara nyckeln till att tillgodose de ökade sociala omsorgsbehov som ofta tillkommer vid
sjukdomsproblematik. Det är enligt McLead & Olsson uppenbart att denna roll inte är allmänt
känd bland befolkningen, vilket kan skapa bristande möjlighet att adressera dessa problem.
Vidare kan vi konstatera att om denna yrkesroll inte uppmärksammas av patienterna så krävs det
information om och remittering till socialarbetare av vårdpersonal för att tillgodose en fullgod
vård.

Samverkan är ett återkommande tema som tycks behövas på många plan, likande en samordnad
individuell plan (SIP). Denna samordnande plan skulle således ske mellan flera instanser. Raven
(2011, s. 53) skriver att mångbesökare använder sig i större utsträckning av socialtjänst än andra
patienter vilket styrker förslaget att införa samverkan mellan akutvårdsmottagning och
socialtjänst. Det kan antas att SIPar skulle vara fördelaktigt med hänsyn till att en del
mångbesökare har flera olika myndighetskontakter som kan anses vara självklart med tanke på
deras komplexa problematik som ibland grundar sig i social utsatthet. Olsson et al. (2004, s. 219)
skriver även att samplanering varit fördelaktigt för mångbesökarna. SLL (2006, s. 29-30) gjorde i
fokusrapporten ett projekt gällande individuell samplanering som visade på en minskning under
tre år för gruppen interventionspatienter, från fem besök till ett. Dock gick denna minskning
även att se för den grupp som inte hade några interventioner. SLL belyser därav att det inte går
att dra en säker slutsats att interventionen samplanering gav en säker effekt. Projektet var även
tidskrävande och till följd av resultatet har projektet inte upprepats, dock har denna intervention
fått goda omdömen från både mångbesökare och vårdgivare.

Samverkan gynnas av patientperspektivet med hänsyn till att en ökad förståelse för mångbesökare
leder till bättre förutsättningar för att tillgodose hens vård- och omsorgsbehov.
Patientperspektivet fokuserar även på att patienten skall vara experten, samverkan hade således
fungerat som en stärkande faktor för målet. Patientperspektivet försummas om det inte finns
något utrymme för patienten att delta i samtalet mellan vårdgivare och patient. Detta innebär
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således att det krävs resurser för att skapa tidsmarginaler i mötet som innebär att patienten får tid
att uttrycka sig och känna sig bekväm med att ta den tid som krävs för att ge en helhetsbild över
sjukdomsproblematiken.

Att prioritera fysiska besvär kan anses vara naturligt med tanke på den medicinska expertis som
vårdpersonalen på akutmottagningen besitter, men genom att ge vårdpersonalen kunskap om
omsorg och mer tid per patient skapas bättre förutsättningar för att möta patientens komplexa
behov. Det framkommer i tidigare studier att endast lyssna på patienten kan bidra till en lugnande
effekt:

En 47-årig man som sökt för yrsel och hosta vid indexbesöket på akutmottagningen led även
av allvarliga magproblem, neurologiska symtom och panikattacker. Han var mycket
bekymrad över sin arbetslöshet, sin ekonomiska situation och sin livssituation i stort. I
vårdplanen ingick remiss till en neurologisk specialist, kontakt med arbetsförmedlare och
distriktssköterska. Tyvärr kunde han inte motiveras att helt följa planen. Trots detta bedömde
patienten själv att han hade haft nytta av samplaneringen och han kände sig vid
uppföljningen lugnare - även om hans hälsotillstånd i stort sett var oförändrat (Olsson et al.,
2006, s. 218).

Att få sina besvär bemötta och att ha vetskapen om att den möjligheten alltid är tillgänglig kan
anses en viktig del av sjukvårdens uppdrag samt vara en del av målen med patientperspektivet.
Vidare kan det anses vara av vikt att patienten trots hens behov har frihet att avstå från att följa
planen, vilket kan ge en känsla av egenmakt och i slutändan även stärka individens känsla av frihet
som kan leda till en minskad rädsla för att söka omsorgsvård.

För att analysera det ur det holistiska perspektivet kan det antas att det hade varit fördelaktigt
med samverkan mellan olika vårdinstanser och nivåer. Då det holistiska perspektivet fokuserar på
att se hela människan behövs en grundlig analys vilket inte alltid kan ske på en
akutvårdsmottagning. Genom en samverkan med primärvård kan denna analys göras vilket leder
till en ökad förståelse för mångbesökaren och hens problematik.

SLL:s fokusrapport (2006, s. 44) visar att inkopplandet av en kurator har haft en positiv påverkan
på mångbesökare då kuratorn har möjlighet att lyssna på patienten utifrån hens sociala
omsorgsbehov för att sedan sammankoppla patienten med kontakter på arbetsmarknaden,
kvinnojour, missbruksvård med mera. Vidare framkommer det att socialtjänstens insatser för
mångbesökare ofta är att samordna insatser inom försörjningsområdet. Speciellt fokus på
patienter som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt stöd. Målet för socialtjänsten är att
personer skall kunna vara självständiga och kunna försörja sig själva. Därför inriktar sig
socialtjänsten med sina insatser för mångbesökare primärt för att samordna insatser inom
försörjningsområdet.

Observationerna från Okin et al. (2000, s. 607-608) samstämmer med ovanstående angående de
psykosociala aspekterna som behöver ges utrymme för att kunna bemöta mångbesökarens
omfattande vård- och omsorgsbehov med särskild hänsyn till missbruk och miljö. Således är det
uppenbart det finns ett behov av ett omfattande arbete kring patientens sociala livssituation där
bostad och ekonomi är en grundtrygghet som inte alltid är stabil, för att långsiktigt kunna lösa de
medicinska problemen.
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5.6 Kunskapsluckor
Vid författarnas analys av tidigare forskning kan det utläsas att mångbesökare är en komplex
socialt och medicinskt utsatt heterogen grupp (Andersson et al., 2004.; Byrne et al., 2003;
Grazioli et al., 2019; Raven, 2011). Detta innebär att vårdpersonal behöver en bred kunskap om
växelverkan mellan psykisk sjukdomsproblematik och fysiska symtom som kan uppstå, det vill
säga psykosomatiska besvär, för att tillgodose denna målgrupps behov. Med hänsyn till att
mångbesökare är särskilt utsatta är det av stor vikt att utveckla arbetet med denna grupp för att
tillförsäkra en god vård med fokus på de psykosociala aspekterna som social omsorg kan ge.

Med hänsyn till det holistiska perspektivet är det även av vikt att tillförsäkra mångbesökare god
vård utifrån hela individen, fysiska sjukdomar såväl som psykosomatiska sjukdomar. Som Clark
(1999, s. 734) skriver finns det olika typer av smärta; existentiell, fysisk, psykisk och social. För att
förstå vem mångbesökaren är krävs således en omfattande kunskap om smärta och deras källor
för att kunna tillgodose deras vårdbehov. Att besitta rätt typ av kunskap är således av vikt för att
tillförsäkra en god vård ur det holistiska perspektivet.

Med hänsyn till SBU:s (2017, s. 86) sammanställning som gjordes där personcentrerad vård gav
positiva resultat från olika typer av patientgrupper kan det antas att det finns en chans att
personcentrerad vård även skulle agera positivt för mångbesökare som patientgrupp. Genom
användandet av personcentrerad vård främjas även kostnadseffektivisering. Genom
kostnadseffektivisering och personcentrerad vård kan mångbesökare få en upplevelse av god vård
samtidigt som resurser fördelas effektivt vilket gynnar vårdens förmåga att bedriva en god vård
långsiktigt. Personcentrerad vård främjar även delaktighet för patienten och möjliggör ett
utrymme för patientperspektivet.

Michelen et al. (2006, s. 67) påpekar att det finns ett behov av ytterligare forskningsarbete för att
förstå mångbesökares uppfattningar av interventioner och hur interventionerna fungerar.
Malebranche et al. (2020, s. 13-14) belyser de kunskapsluckor som existerar inom forskningsfältet
mångbesökare:

1. En bristfällig underkategorisering av mångbesökare som hade underlättat en mer djupare
förståelse av diverse epidemiologiska mönster som ligger till grund för den heterogena
mångbesökargruppen. Dessa kategorier skulle kunna vara frekvens och mönster av
akutvårdsanvändning, försäkringsstatus och användandet av en eller flera
akutmottagningen som primär vårdkälla.

2. Begränsad tillgång till kvalitativ data om ämnen såsom grundorsaken till mångbesöken
från mångbesökarens perspektiv, påverkan av case management från perspektivet av
mångbesökare och vårdgivare, belåtenhet av interventionen och synen på dess långsiktiga
hållbarhet.

3. Ofullständig kunskap om bästa tillvägagångssätt och strategier för en effektiv
implementation av case management.

4. Begränsad förståelse av andra nyckelämnen såsom vilken professionell roll som är bäst
lämpad för att vara case manager, exempelvis kuratorer, sjuksköterskor eller andra
omsorgsgivare, optimala kriterier för rekrytering av mångbesökare till case management
interventioner, samt fördelar och nackdelar med implementering av case management i
primärvård kontra övervägande akutmottagning.
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Enligt Malebranche et al. kan vi nu med allt större säkerhet sluta fråga oss om case management
är effektivt och fortsättningsvis fokusera på hur, när och var denna bör ske. Vidare betonas ett
framtida behov av att fylla dessa kunskapsluckor och utmaningen som den innebär för att
försäkra våra mest utsatta patienter det stöd och vård de behöver för att nå optimala hälsoutfall
under dessa svåra tider.

5.7 Framtida forskning
För att sätta våra frågeställningar i fokus av framtida forskning så anser vi att det krävs vidare
forskning om samverkan på akutmottagningar och mellan vård och omsorg. Samverkan kan
tänkas att ha en stor påverkan på hur mångbesökare upplever vården och hur mångbesökare
söker vård. För framtida forskning kan det även vara av relevans att studera hur vårdsökandet
skiljer sig hos mångbesökare efter interventioner har använts samt vilka interventioner som tycks
vara mest effektiva. Framtida forskning bör även fokusera på att utöka förståelsen för
mångbesökares ofta komplexa problematik som utbreder sig över flera professionella
verksamhetsområden i samhället. Behovet av ytterligare underkategorier och dess innebörd på
hänvisning till rätt vård och omsorg bör även utforskas för att rätt interventioner ska nå rätt
individ. Avslutningsvis kan nämnas att det bör funderas över om personer som ansvarar för case
management bör ges en större handlingsförmåga i arbetet med att tillgodose sociala
omsorgsbehov i form av lämpligt boende och ekonomisk stabilitet.

5.8 Sammanfattning
För att sammanfatta forskningsfältet finns det en hel del forskning inom vårdvetenskap som tyder
på att det är somatiska sjukdomssymtom som är en av de primära anledningarna till att patienter
ofta uppsöker akutmottagningar och blir en så kallad “mångbesökare”. Det framkommer även att
det finns organisationsproblem som har uppmärksammats och att det krävs en hög nivå av
kompetens inom psykisk- och psykosocial sjukdomsproblematik för att kunna tillgodose en
fullgod vård. Detta är även viktigt för att skapa en hållbar arbetsbelastning på akutmottagningar
där prioriteringar tycks ske med fokus på fysiska sjukdomar/skador. Detta innebär konsekvenser
för mångbesökarna i form av onödigt lidande med tanke på att deras problembild aldrig blir
riktigt utredd samt långa väntetider. Arbetet med mångbesökare är något som återfinns på nästan
alla vårdinstanser, det är resurskrävande och det saknas kunskap och erfarenhet hos
vårdpersonalen i hur mångbesökare ska bemötas på bästa sätt för att minska den problematik
som bidrar till att patienten uppsöker vård. Psykisk ohälsa och kroniska sjukdomar är något som
är vanligt förekommande bland mångbesökare, även socioekonomiska faktorer tycks ha en
betydande faktor.

Mångbesökare söker sig till akutvårdsmottagningar av ett flertal anledningar. Återkommande
anledningar är att de upplever en trygghet på akuten, tillgänglighet, att de inte anser att de får
tillräckligt bra vård av primärvården, upplevelser av att tillståndet är akut och inte kan hanteras av
primärvården. I arbetet med denna litteraturöversikt har mångbesökarna återkommande
beskrivits som multisjuka individer, socialt utsatta individer samt individer med psykisk ohälsa.
Detta innebär att de är en heterogen grupp som ofta behöver stöd i form av medicinsk och
psykosocial vård i kombination. Detta psykosociala stöd behöver därmed vara lättillgängligt och
förmedlas i ett tidigt skede av vårdpersonalen.

29 (52)



Frigura & Vikström

Det återfinns således ett behov av samverkan mellan olika vårdinstanser och ett behov av
samverkan mellan vård och socialtjänst för många mångbesökare. Att uppmärksamma gruppen
mångbesökare tidigt genom notifikationer i systemet till vårdpersonal är fördelaktigt för att veta
vilka insatser som behövs. Av de interventioner som vi berört i denna litteraturstudie tycks
samverkan som intervention varit den som fungerat bäst. Detta då både patientperspektivet
stärkts genom personcentrerad vård och kostnadseffektivisering samt att det bidragit till en ökad
förståelse för mångbesökare som patientgrupp.
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION

6.1 Summering
Syftet med denna litteraturöversikt var att få en överblick av tidigare vetenskaplig forskning om
mångbesökarna och deras psykosociala situation samt interventioner för att bidra till att förbättra
hur vården planerar utvecklingsarbetet med gruppen samt organiseringen av vårdinsatserna.

Med den komplexa problembild som mångbesökarna har, visar den här litteraturöversikten att
samordningen mellan vårdinstanser är av största vikt och behöver ständigt förbättras där den
psykosociala problembilden ges mer utrymme. Vidare behöver arbetet med samordnande
yrkesroller utvecklas för att få en bättre överblick så att gruppen kan hänvisas till rätt instans.
Troligtvis har de psykiska sjukdomarna blivit mer av en social fråga där ansvaret har blivit mer
kommunalt än medicinskt vilket kan innebära att kopplingen mellan det psykosociala och det
fysiska har blivit för uppdelat. Detta innebär således ett behov av att se det psykiska som lika akut
som det fysiska och samtidigt ha i åtanke de brister som finns i tillgänglighet inom primärvården
och eventuell rädsla för akut psykiatrisk hjälp.

Genom att belysa de brister som finns inom primärvårdens tillgänglighet och akutmottagningens
kompetensluckor samt en rutinmässig samverkan kan en hållbar situation för vården skapas
samtidigt som det lidande som mångbesökarna upplever kan förminskas. Det är även av vikt att
använda sig av system som uppmärksam vårdpersonal om att patienten är en mångbesökare, detta
för att tidigt kunna hjälpa mångbesökaren med adekvata interventioner. Interventioner kan inte
påbörjas om det inte finns vetskap om patientens sökbeteende. Det finns förmodligen en stor del
mångbesökare som inte uppmärksammats då det inte funnits ett system som noterat och
informerat vårdpersonal om det.

Mångbesökare är en komplex patientgrupp som är i behov av en vårdpersonal med en
mångfacetterad kunskap för att kunna bistå med den vård som är behövlig. Mångbesökare ska
inte endast ses som patienter utifrån det medicinska perspektivet utan även som en människa
med kropp och psyke som kan komma att behöva stöd med hänsyn till psykosociala aspekter.
Det är här en hälso- och sjukvårdskurator kan vara av vikt för att bemöta mångbesökarens behov
utifrån ett holistiskt perspektiv där social omsorg ges minst lika mycket utrymme som det
medicinska. Mångbesökare är även en svår grupp att bemöta då det ofta har en komplex
sjukdomsproblematik som inte alltid kan hjälpas genom medicinsk vård.

Mångbesökare som patientgrupp är en utsatt patientgrupp som är heterogen, men majoriteten
tycks vara socialt utsatt både ekonomiskt och socialt och det finns en avsaknad av den sociala
tryggheten. Inom patientgruppen finns det ofta multisjuklighet där det inte bara krävs medicinsk
vård utan även ett stort engagemang från den sociala omsorgen, socialtjänst och kuratorer som
måste samverka och motivera till förändring. Samtidigt kan det antas att det krävs en politisk
insats för att skapa goda förutsättningar för ett stabilt liv som i slutändan skapar en förbättrad
livskvalitet för mångbesökare.

Anledningen till att mångbesökare söker sig till en akutvårdsmottagning är flera.
Akutmottagningar är tillgängliga dygnets alla timmar till skillnad från primärvården.
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Mångbesökare kan även anse att de är av behov av akutvård och att det inte är en möjlighet att
besöka primärvården eller vänta på en tid hos primärvården utifrån uppfattat sjukdomstillstånd
av mångbesökaren själv. Uppfattningar av att inte ha fått sina behov tillgodosedda av
primärvården är även en anledning till att mångbesökare söker sig till en akutmottagning. Även
den geografiska aspekten bör belysas då det kan påverka individens vilja till att ta sig till en
akutmottagning istället för primärvården då den kan vara inom kortare distans. Det är även av
vikt att använda sig av något form av system som uppmärksammar vårdpersonal om att patienten
blivit en mångbesökare, detta för att tidigt kunna fånga upp mångbesökaren och kunna erbjuda
personcentrerade interventioner.

Tidigare interventioner som har gjorts har varit relativt sparsmakade att finna i tidigare forskning
förmodligen med hänsyn till att fokus ofta legat på gruppen snarare än interventioner. En
återkommande intervention är Case Management. Denna intervention innebär att en så kallad
Case Manager kopplas in när en mångbesökare uppmärksammas. Case managern hjälper sedan
mångbesökaren med sociala problem, exempelvis att ta kontakt med socialtjänsten, remisser till
andra vårdinstanser eller sammankoppling med en kurator som kan hjälpa mångbesökaren med
emotionella såväl som sociala problem. Resultatet av denna interventionsmodell skiljer sig åt i
tidigare forskning. Flera studier (Lee & Davenport, 2006, s. 158; Grazioli et al., 2019, s. 2;
Michelen et al., 2006, s. 66) har sett att det har skett en minskning av besök på akutmottagningen
och att livskvaliteten för mångbesökarna förbättras men att det inte endast kan förklaras av
arbetet med case management. Studien av Grazioli et al. (2019, s. 2) menar att det går att se en
minskad belastning på akutvårdsmottagningar. En annan intervention kallas för
Samplaneringsmodellen (Olsson et al., 2004, s. 216). Den liknar case management och handlar
om en samverkan mellan hälso- sjukvård och socialtjänst. Modellen tycks vara effektiv för att
minska andelen besök mångbesökare utgör. De tidigare interventionsmodellerna som återfinns i
tidigare forskning har ett återkommande tema; samverkan och ökad delaktighet för patienterna.
Att agera genom samverkan mellan olika insatser som mångbesökare är i behov av exempelvis
sjukvård och socialtjänst kan antas vara en betydande del för att resultaten av interventionerna
ska vara tillfredsställande.

6.2 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och
kunskapsöversikt
Raven (2011, s. 53) betonade vikten av det utvecklingsarbete som krävs utanför akutmottagningen
i form av vårdtillgänglighet, patienthantering, samordning kring insatser samt patientens sociala
omständigheter för att interventionerna ska vara effektiva. Detta innebär att det krävs ett
helhetsperspektiv på människors psykosociala problematik som påverkar individen långt tidigare
än när sjukdomssymtom uppmärksammas av läkare eller patienten själv. Mångbesökares sociala
och socioekonomiska situation är därav av stort intresse för att långsiktigt förminska människors
fysiska och psykiska ohälsa där missbruk och social isolering enligt författarna troligtvis är
faktorer som påverkar en relativt stor andel mångbesökare (SLL 2006, s. 15, 44). Således krävs
förmodligen ett stabilt och omfattande socialt säkerhetsnät som socialtjänst och
försäkringskassan skulle kunna tillgodose för att undvika att människor “faller mellan stolarna”,
något som troligtvis skapar ekonomisk stress och i slutändan psykisk och fysisk ohälsa.
Beroendeproblematik är ett svårlöst problem som vi inte har analyserat djupgående men som
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framkommer i flera studier. Detta problem kräver ett väl fungerande och tryggt socialt
omsorgssystem som skapar stabilitet i människors liv innan motivationsarbete och förändring kan
ske i avseende av beroendeproblematiken. I nuläget krävs krav på nykterhet en längre tid för att
få psykiatrisk behandling och det krävs förmodligen i de flesta fall en längre vistelse på
behandlingshem för att uppnå. Detta kan anses vara ett hinder med tanke på bristande motivation
till att förändra sitt liv om inte några garantier om att ett stabilt boende och ett tryggt ekonomiskt
stöd kan ges. Nykterhetskrav på stödboende efter behandling om bostad saknas kan även vara en
del i svårigheten med att bibehålla nykterhet då det ofta innebär avstängning. Således kan det
konstateras att det sociala omsorgsarbetet är komplext och förmodligen kräver en omfattande
utveckling i form av lägre krav och större fokus på bostad först samt lågtröskelboende för att
långsiktigt bekämpa beroendeproblematik och hemlöshet som kan följa. Även den sociala
isoleringen är en faktor som sällan uttrycks som en betydande del av grunden till psykosocial
hälsa men som kan utläsas av de flesta artiklar som en betydande orsak. Denna sociala isolering
kan förmodligen endast bekämpas med en större tillgång till äldreboende och dylikt i ett tidigare
skede innan individer blir så pass sjuka att de är i stort behov av vård.

Resultatet visar ett tydligt behov av samverkan och ett större fokus på psykosociala faktorer i
form av involvering av sjukvårdskuratorer som sammanlänkar sjukvård och omsorg/socialtjänst.
Den tidigare forskningen påvisar även ett behov av en tydligare insikt i organiseringen av vård av
triagesjuksköterskor samt deras kompetens angående vård av multisjuka patienter (SLL 2006, s.
38, 43).

6.3 Diskussion av relation mellan resultat/analys och teori
De teorier som användes under studiens gång var patientperspektivet, personcentrerad vård samt
det holistiska perspektivet. Perspektiven valdes för att de ansågs vara relevanta för att kunna
besvara studiens frågeställningar och syfte till bästa möjliga mån. Av tidigare forskning har
patientperspektivet varit ett återkommande perspektiv som tycks ha varit användbart för att
kunna besvara frågeställningar liknande våra.

Patientperspektivet har agerat som en grund till att förstå hur gruppen får bäst hjälp.
Patientperspektivets centrala grundtanke är att patienten är expert på sig själv och att patienten
ska få vara delaktig i hens vård. Med hänsyn till att mångbesökare är en komplex patientgrupp
kan det antas att det är av stor vikt att patienten bemöts med ett patientperspektiv för få en
helhetsbild över patientens problematik och dess grunder som kanske ej är uppenbara rent
medicinskt. Det holistiska perspektivet innebär att patienterna ska ses i sin helhet med alla
aspekter som individen påverkas av, inte endast det medicinska. För mångbesökare är det därför
av vikt att det holistiska perspektivet tillämpas, både för att underlätta vårdarbetet för
mångbesökaren genom att de blir sedda och får delta men även för att kunna förstå den
komplexa problembild som mångbesökare besitter.

För att kritiskt reflektera över valet av teori är det av vikt att nämna att vi inte valde något
organisationsteoretiskt perspektiv trots att organisering är en viktig del att förstå med hänsyn till
sjukvårdssystemet och varför mångbesökare tycks slussas mellan olika vårdinstanser (Afilalo et al.,
2004, s. 1304). Det organisatoriska perspektivet hade även kunnat bidra med perspektiv på
mångbesökare men inom ramen för denna uppsats valdes perspektiven patientperspektivet, det
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holistiska perspektivet samt personcentrerad vård. Detta med syftet att besvara relevanta
frågeställningar utifrån akutmottagningens intressen som ligger i att få en bild av interventioner
och målgruppen.

6.4 Metoddiskussion
Metoden som valdes för att besvara vårt syfte att uppnå en förbättrad bild för mångbesökarna
och deras psykosociala situation, var en litteraturöversikt. Denna metoddiskussion påvisar styrkor
och svagheter i litteraturstudiens kvalitet, utgångspunkten är i begreppen validitet, reliabilitet och
generaliserbarhet.

Resultatet i denna studie grundas i den data som insamlats från databaserna PubMed och Uppsala
universitetsbibliotek. Vid det initiala sökningarna användes även Google Scholar för att underlätta
sökprocessen genom att hitta relevanta sökord. Artiklarna hittades genom sökningar på valda
sökord som var av relevans för ämnet mångbesökare, några av artiklarna hittades genom
kedjesökningar. Datainsamlingen skedde på ett strukturerat sätt och ett sökschema skapades
vilket stärker validiteten. En styrka med denna litteraturöversikt är att kunskapsläget inte är känt
för författarna sedan tidigare vilket bidrar till ett stärkt skydd mot partiskhet. Hade kunskapsläget
varit känt sedan tidigare finns det en risk att författarna skulle välja ut de artiklar som
samstämmer med redan etablerade åsikter. Analysen har därav skett relativt neutralt i relation till
studieobjektet och nyanserat. Litteraturöversikten ska användas i utvecklingsarbetet med
mångbesökare på akutvårdsmottagningar för att öka förståelse för mångbesökare och på bästa
sätt bemöta mångbesökares behov. Genom användandet av refereegranskning stärks även
trovärdigheten, refereegranskning bekräftar att artiklarna är vetenskapligt granskade.

Eventuella svagheter i denna studie är att vi skulle kunnat haft flera artiklar och studerat fler
abstract än vad som gjordes. Men med hänsyn till den tid som funnits och studiens omfattning
har det inte varit en möjlighet. Tillförlitligheten hade ökat om fler artiklar valdes, tillförlitligheten
hade även stärkts om det gick att finna fler artiklar om olika typer av interventioner. Med hänsyn
till detta hade studiens resultat möjligtvis varit en aning annorlunda om det hade funnits fler
artiklar. Dock så svarar användandet av en litteraturöversikt mot syftet att sammanställa det
befintliga forskningsläget inom området mångbesökare.

Det är även av vikt att belysa att majoriteten av artiklar som använts är skrivna på engelska, med
tanke på att engelska inte är författarnas modersmål skapar detta en risk för att eventuella
feltolkningar sker. Feltolkningarna kan tänkas ha en påverkan med hänsyn till förståelsen för
artikelns resultat och innehåll. Med hänsyn till att vissa artikelförfattare inte har engelska som
modersmål finns det även en risk för att det kan ha skett feltolkningar i den tidigare forskningen,
dock är alla granskade så risken är liten. En svaghet är även att det endast användes två sökbaser i
det huvudsakliga sökandet efter artiklar, dock har det motiverats av tidsbrist och att
informationen som fanns i artiklarna var av relevans för studien. Det hade däremot varit en
större svaghet om artiklar som funnits genom kedjesökning selekterats bort då ett antal artiklar är
återkommande referenser i tidigare forskning.

Mångbesökare är en komplex grupp vilket har bidragit till svårigheter att finna all tidigare
forskning då sökord som exempelvis comorbidity gav väldigt många resultat, vilket innebar att vi
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fick välja bort dessa med hänsyn till tidsbrist. Det är även av vikt att belysa att den tidigare
forskning som återfunnits har varit sparsmakad och det har varit svårt att finna tidigare forskning
innan olika varianter av sökordet mångbesökare på engelska etablerats. Mångbesökare kan även
benämnas med ett stort antal olika ord på engelska medan det på svenska endast beskrivs som
mångbesökare, det finns således en risk att alla relevanta översättningar av mångbesökare ej
funnits. Med en enhetlig översättning av mångbesökare på engelska hade det minimerat risken för
missade artiklar. För att motverka detta användes olika sökord som återfanns bland sökord i
artiklar eller benämningar av mångbesökare. Likaså med akutmottagning som kan beskrivas som
ED, emergency department eller urgent care.

De artiklar som har valts att inkluderas i studien har inte någon fokusgrupp utöver att de är
mångbesökare. Genom att exkludera grupper som var specifika för exempelvis en viss sjukdom
och en viss ålder eller etnicitet begränsade sökresultatet. Att exkludera dessa gjordes för att
kunna utöka kunskapen om mångbesökare som grupp då huvudanledningen till att patienten blev
mångbesökare ofta grundades i den specifika sjukdomen och att besöken var behövliga för
patienten. Tidigare forskning tycks fokusera till viss del på socioekonomiskt utsatta områden eller
grupper i samhället och det kan antas att resultaten hade sett annorlunda ut om studierna gjordes
i andra områden med bättre socioekonomiska förutsättningar. Samtidigt hade denna grupp
förmodligen inte funnits och ansetts vara något som kräver vetenskapliga studier med tanke på
att mångbesökarnas problem tycks vara starkt kopplade till psykosociala faktorer såsom miljö och
möjligheter till att självständigt skapa hållbara lösningar för sig själva. Att hävda generaliserbarhet
för alla akutmottagningar går inte, detta då tillgängligheten skiljer sig åt. Detta kan bero på både
vilka resurser som akutvårdsmottagningen besitter, sjukförsäkring eller att individen kanske inte
kan ta sig till en akutvårdsmottagning. Resultatet bör därav användas med försiktighet vid
generaliserandet av resultatet, inte minst då kunskapsläget kring andra länders tillgänglighet och
vårdstandard inte är väl kända för författarna.

Under analysfasen av artiklarna lästes artiklarna separat av författarna vilket skapade utrymme för
egen tolkning av texten och egna teman. Detta ger studien ökad trovärdighet då risken för
partiskhet till varandras åsikter och uppfattningar inte var aktuell i det enskilda analysarbetet. Med
hänsyn till etiska aspekter har det skett en etisk diskussion under arbetets gång genom att
författarna aktivt har arbetat med att inte manipulera eller förvränga resultatet av studien.

6.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik
Med hänsyn till detta komplexa ämne är författarnas studie endast en grund till att förstå vad som
behövs för att besvara den svåra frågan om hur denna grupp ser ut samt hur bästa
tillvägagångssätt ser ut för att hållbart ge långsiktiga lösningar på deras behov. För att svara på
dessa frågor krävs ytterligare forskning om svenska och internationella interventionsmodeller
samt en mer ingående studie om triage och hur standardiserat involverandet av kuratorer är i
arbetet med denna grupp.

Förhoppningsvis kan vårt arbete bidra till att få en tydligare överblick över tidigare forskning om
mångbesökare och de försök att långsiktigt hjälpa denna utsatta grupp att få rätt vård och
omsorg. att utreda om kuratorns samordnande roll inom hälso- och sjukvården kan behöva
utökas och förstärkas för att på sikt kunna minska mångbesökares besök på akutmottagningar.
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En potentiell implikation kan vara att utreda behovet av att kuratorns samordnande roll inom
hälso- och sjukvården kan behöva utökas och förstärkas för att på sikt kunna minska
mångbesökares besök på akutmottagningar. Förstärkas kan innebära mer inblandning men även
mer makt i samordningsarbetet som kan innebära större möjligheter att tillgodose finansiella
medel och därmed undgå försäkringskassans byråkratiska barriär. Vi hoppas att samverkan och
kuratorns viktiga nyckelroll förstås som essentiell för att tillgodose gruppens komplexa vård- och
omsorgsbehov där de psykosociala aspekterna ges det fokus som behövs för att långsiktigt skapa
ett hållbart vårdsystem. Med detta psykosociala fokus kan förståelsen för individens helhetsbild
och grundproblematik skapas och därmed betona vikten av ett fungerande socialt skyddsnät som
kan förebygga att komplexa sjukdomsproblem skapas genom missbruk och social isolering.
Något som kan ses som en konsekvens av otrygghet i form av brist av stabilt boende och
ekonomisk stress. För att förstå mångbesökarnas psykosociala problematik krävs vidare forskning
om deras psykologiska status samt hur de själva tänker kring deras omsorgsbehov och vad som
eventuellt hindrar kontakt med kuratorer och socialtjänst kring ångest och beroendeproblematik.

Förhoppningsvis kan denna studie påvisa de svårigheter som finns med samsjuklighet och
samverkan med tanke på den komplexa psykosociala problematik som mångbesökare ofta har,
samt att god vård innebär en omfattande samverkan som måste ske mellan instanser som
ansvarar för det sociala omsorgsbehovet. Exempelvis krävs det förmodligen inte endast
missbruksbehandling för att uppnå nykterhet, utan det krävs troligtvis en välplanerad eftervård i
form av stabilt boende samt någon form av sysselsättning för att bibehålla nykterheten. Något
som vi även anser kan vara av vikt är tillvägagångssätt för att göra vård av stigmatiserade
sjukdomar såsom beroendeproblematik tillgänglig på ett bra sätt så att det kan behandlas relativt
tidigt. Dock är vi medvetna om att den nuvarande narkotikapolitiken anser att detta är ett socialt
problem som lägger ansvaret hos kommunen istället för sjukvården. Detta försvårar troligtvis
möjligheten till en enkel väg in för behandling samt påverkar individens vilja till att söka vård med
tanke på det svåra motiveringsarbete som krävs samt eventuella föreställningar om potentiella
ekonomiska risker som kan komma med att söka hjälp för missbruk via socialtjänsten.
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Emergency
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Diaz, R.
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adressera föreliggande faktorer såsom
substansmissbruk eller tillgång till
psykvård kan bidra med ökad livskvalitet
och minskade vårdkostnader.
Interventioner som fokuserar på att
främja faktorer för att öka
motståndskraften till att förlora sociala
nätverk speciellt med hänsyn till den äldre
befolkningen, kan resultera i ett minskat
användande av akutmottagningens
resurser.
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have substantial
burden of  disease.

Billings, J., &
Raven, M. C.
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ohälsa progressivt ökar med antalet besök
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Emergency
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Birmingham, L.
E., Cochran, T.,

2017 Kohortstudie De mest frekventa mångbesökare
upplever att de är i behov av medicinsk
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barriers to wellness:
A survey of
emergency
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users.

Frey, J. A.,
Stiffler, K. A., &
Wilber, S. T.

hjälp från en akutmottagning för att
behandla deras medicinska problem. Och
att de bara kunde få behandling från en
akutmottagning.

Frequent attenders to
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department: A study
of  primary health
care use, Medical
Profile, and
Psychosocial
Characteristics.

Byrne, M.,
Murphy, A.W.,
Plunkett, P.K.,
McGee, H.M.
Murray, A. &
Bury, G.

2003 Datainsamling/an
alys

“Mångbesökare använder också mycket
andra vårdtjänster. De söker sig till
akutmottagningar trots att det har fri
tillgång till primärvård. “Mångbesökare”är
en sårbar grupp psykosocialt och
vårdgivarna behöver ta det i beaktning när
de bemöter och behandlar denna grupp.

Total pain',
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and the body in the
work of  cicely
saunders,

Clark, D 1999 Innehållsanalys
samt intervjuer

Det finns både fysisk, psykisk, social och
andlig/existentiell smärta

Evaluation of  a
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coordination
program for frequent
users of  the
emergency
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Shade, K.

2019 Retrospektiv
kohortstudie

Variabler som har haft störst påverkan på
förutsägbarheten av bidragande
riskfaktorer för att bli mångbesökare: kön,
tidigare frekvent användning av sjukvård
och en komplex medicinsk historia. Även
inkomst, utbildningsnivå, stödnätverk,
förmåga att förstå vårdinformation och
distans till akutmottagningen kan förklara
mångbesöken. Information om dessa
faktorer kan visa sig vara användbara i att
förbättra modeller för att förutspå vilka
som behöver mer omfattande hjälp med
hänsyn till ouppfyllda sociala, kliniska och
beteendebehov hos mångbesökare.

Implementing a case
management
intervention for
frequent users of  the
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department (I-CaM):
An
effectiveness-implem
entation hybrid trial
study protocol.

Grazioli, V. S.,
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Canepa-Allen,
M., Hugli, O.,
Griffin, J., Vu,
F., Hudon, C.,
Jackson, Y.,
Wolff, H.,
Burnand, B.,
Daeppen, J., &
Bodenmann, P.

2019 Mixed Method, “Mångbesökarna” är en sårbar grupp.
Användandet av case management har
generellt minskat belastningen på akuten
och förbättrat mångbesökares livskvalite.
Men det är svårt att implementera CM i
ett större perspektiv.
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litteraturöversikt
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En vårdplan från tvärvetenskapliga
vårdgivare kombinerad med en lämplig
identifiering av mångbesökare med
komplexa vårdbehov troligtvis är den
bästa strategin för att uppnå positiva
resultat av case management.

Are frequent
attenders of  primary
health care
distressed?

Karlsson, H.,
Lehtinen, V. &
Joukamaa, M.

1995 Tvärsnittsstudie “Mångbesökare” var mer oroad än andra
besökare.

Can case
management
interventions reduce
the number of
emergency
department visits by
frequent users?

Lee, K., &
Davenport, L.

2006 Ämnesstudie “Mångbesökare” är en medicinskt sårbar
grupp. CM interventioner gick inte att
knyta till minskad överbelastning på
akutmottagning men det var en liten
procent besök som minskade.

A register-based
observational cohort
study on persistent
frequent users of
emergency services
in a finnish
emergency clinic.

Levola, J. M.,
Sailas, E. S.,
Säämänen, T. S.,
Turunen, L. M.,
& Thomson, A.
C.

2019 En kohortstudie,
innehållsanalys.

Yngre patienter med en psykiatrisk
diagnos som var delaktig i psykiatrisk vård
eller annan vård hade fler
akutmottagningsbesök än de som inte var
de. Effektivare behandlingar krävs för att
patienter ska få sina medicinska behov
mötta genom primärvård.

Analysis of  frequent
users of  emergency
care at an urban
university hospital

Lucas, R. H., &
Sanford, S. M.

1998 Studie Lucas (1998) beskriver att mångbesökare
har tillgång till andra vårdinstanser såsom
primärvården men använder
akutmottagningar för att de tror att deras
problem är allvarliga och behöver akut
hjälp. Dessa patienter har ofta kroniska
problem och skrivs in på sjukhus i en
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högre grad.

Case management
for frequent
emergency
department users:
No longer a question
of  if  but when, where
and how.

Malebranche,
M., Grazioli, V.
S., Kasztura, M.,
Hudon, C., &
Bodenmann, P.

2020 Ytterligare kategorisering krävs  samt fler
kvalitativa studier om mångbesökare.
“Case management” är effektivt och
fortsättningsvis bör vi fokusera på hur,
när och var denna bör ske. Vidare betonas
ett framtida behov av att fylla dessa
kunskapsluckor och utmaningen som den
innebär för att försäkra våra mest utsatta
patienter det stöd och vård de behöver för
att nå optimala hälsoutfall.

Risk factors for
72-hour admission to
the ED

Martin-Gill, C.,
& Reiser, R.

2004 Retrospektiv
studie

Patienter som återvände till
akutmottagningen inom 72 timmar sen
utskrivning och blir inlagda igen är den
grupp som är mest högrisk. Högre risk för
återinläggning associerades med
ambulansfärd till sjukhuset, ålder och
försäkring. Även psykiska sjukdomar och
symptom baserade diagnoser vid första
besöket leder till en högre risk för
återkomst till en akutvårdsmottagning.

Emergency
department social
work in the UK and
Sweden: evaluation
by older frequent
emergency
department attenders

McLeod, E. &
Olsson, M.

2006 Intervjustudie Socialt arbete på akutmottagningen bidrar
till god vårdkvalitet, fungerar som en länk

till social service och kan främja såväl
omedelbar som långsiktig hälsa.
Samtidigt

framträder några allvarliga begränsningar.
Dessa syns såväl i remitteringssystemet
som i

kommunernas sociala omsorg efter att
behovsbedömningen skett på
akutmottagningen;

den sociala omsorg som erbjuds täcker
inte behovet. Dessutom avslöjas, genom
brukarnas

erfarenheter att risker för att äldre

mångbesökare på akutmottagning kan
erhålla enbart social omsorg när även

uppföljande insatser av medicinsk eller
omvårdnadsmässig karaktär skulle
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behövas.

Reducing frequent
flyer emergency
department visits.

Michelen, W.,
Martinez, J.,
Lee, A., &
Wheeler, D. P.

2006 Innehållsanalys Det finns tre interventionssteg som
används för att reducera mångbesökares
besök på akutmottagning som inte
bedömdes vara akuta. De tre stegen var att
utbilda mångbesökare med hänsyn till
hälsoutbildning, hur man använder sig av
vårdsystemet och att bidra med terapi med
fokus på sociala och emotionella problem.
Detta visade sig skapa en signifikant
förminskning av besök av patienter som
inte uppnår kriterierna för akut vård.

Effectiveness of
interventions to
decrease emergency
department visits by
adult frequent users:
A systematic review.

Moe, J.,
Kirkland, S. W.,
Rawe, E.,
Ospina, M. B.,
Vandermeer, B.,
Campbell, S.,
Rowe, B. H., &
Gratton, M. C.

2017 Systematisk
litteraturöversikt

Interventioner som riktar sig mot
mångbesökare tycks minska
akutmottagningsbesök och kan förbättra
möjligheten till ett stabilt boende.

The effects of  clinical
case management on
hospital service use
among ED frequent
users.

Okin, R. L.,
Boccellari, A.,
Azocar, F.,
Shumway, M.,
O'Brien, K.,
Gelb, A., Kohn,
M., Harding, P.,
& Wachsmuth,
C.

2000 Prospektiv studie “Case managern” är ansvarig för att
erbjuda och samordna alla tjänster som
behövs såsom krisintervention, stödterapi
i grupp och individuellt, ordna stabilt
boende och hjälpa till med att få de
pengar som de har rätt till (ekonomiskt
bistånd/försäkringskassan). Case
managern är även ansvarig för att ordna
kontakt med primärvård och remittera till
missbruksvård/beroendeenheten, skapa
kontakt med andra kommunala tjänster
och att ihärdigt och grundligt söka upp
patienter med hembesök för att följa med
dem till läkarbesök och liknande. De
primära målen var att minska hemlöshet
och missbruk, förbättra förbindelsen med
primärvården samt att minska antal
vårdbesök. Resultatet av detta
interventionsarbete var en reduktion av
hemlöshet med 57%, alkoholmissbruk
med 22% och drogmissbruk 27%.

Individuellt anpassad
samplanering - en
framkomlig väg att

Olsson, M.,
Hansagi, H.,
Tomson, Y., &

2004 Intervjustudie Mångbesökarna hade nytta av
samplaneringsmodellen
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förbättra vården för
akutmottagningens
mångbesökare?

Sjöberg, S. som innebar samverkan mellan hälso- och

sjukvård och socialtjänst. Denna gav även
en

helhetssyn på patienternas problembild.

Frequent users of
emergency
department services:
Gaps in knowledge
and a proposed
research agenda.

Pines, J.M.,
Asplin, B.R.,
Kaji, A.H.,
Lowe, R.A.,
Magid, D.J.,
Raven, M.  &
Yealy, D.M.

2011 Studie Mångbesökare är mer allvarligt sjuka,
äldre, låg ekonomisk status samt kronisk
sjukdom. Även mer smärtrelaterade
problem samt har sjukförsäkring via
staten.

What we don’t know
may hurt us:
Interventions for
frequent emergency
department users.

Raven, Maria C.,
MD, MPH.

2011 Studie Mångbesökarna är sårbar grupp som ofta
använder sig av vård och socialtjänsten.

The Effectiveness of
Emergency
Department Visit
Reduction Programs:
A Systematic Review

Raven, M.C.,
Kushel, M., Ko,
M.J., Penko, J.,
& Bindman,
A.B.

2016 Litteraturöversikt Genom en systematisk översikt av
program för att minska
akutmottagningsbesök i USA framkom
det att case management var den
intervention en effektiv modell för att
minska användandet av akutvård för
högriskpatienter. Men det behövs mer
bevis med hänsyn till kostnad.

How to practice
person-centred care:
A conceptual
framework.

Santana, J. M.,
Manalili, K.,
Jolley, J. R.,
Zelinsky, S.,
Quan, H., & Lu,
M.

2017 Tematisk analys Dagens vårdsystem måste anpassa sig till
en mer personcentrerad vård som bidrar
till en bättre vård och hälsa för
allmänheten.

Reducing frequent
visits to the
emergency
department: A
systematic review of
interventions

Soril, L. J. J.,
Leggett, L. E.,
Lorenzetti, D.
L., Noseworthy,
T. W., &
Clement, F. M.

2015 Systematisk
litteraturöversikt

Det finns tre olika interventioner, case
management, individuell vårdplan och
informationsförmedling. Individuell
vårdplan liknar case management med
hänsyn till interdisciplinära strategier och
inkluderandet av möten mellan olika
enheter samt koordinera tillgång till
primärvård. I kontrast till arbetssättet som
case management använder är individuell
vårdplan inte lika omfattande, individuell
vårdplan har inte heller lika många
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vårdkontakter som case management.
Viktigaste skillnaden mellan case
management och individuell vårdplan är
att den implementeras utan en utsedd case
manager.

Unplanned
emergency
department revisits
within 72 hours to a
secondary teaching
referral hospital in
Taiwan.

Wu, C-L., Wang,
F-T., Chiang,
Y-C., Chiu, Y-F.,
Lin, T-G., Fu,
L-F., & Tsai,
T-L.

2010 Studie Det finns ett samband mellan återbesök
som inte har planerats och medicinska
bedömningar som är felaktiga med hänsyn
till att sjukdomsutvecklingen inte
samstämmer med symtomen.
Vårdpersonalens relation till patienten
samt den eftervård, kommunikation och
vård patienten fått är en faktor som spelar
stor roll i anledningen till återbesök.
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