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SAMMANFATTNING 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka anledningen till att vissa familjer väljer att söka 

akutsjukvård till sina barn istället för att vända sig till andra vårdinstanser.  

 

Metod 

En enkät utformades för studien. Enkäten delades ut till familjer som sökte för icke akuta 

åkommor på en barnakutmottagning i Uppsala län. Studien pågick under en tolvdagarsperiod 

och avslutades när 80 familjer besvarat enkäten. Frågorna bearbetades med hjälp av 

beskrivande statistik samt chi2-test.  

 

Resultat 

Den huvudsakliga anledningen till att man valde att söka på barnakutmottagningen var att 

man telefonledes blivit hänvisad av annan vårdinstans (73,8%). Av de familjer som varit i 

kontakt med annan vårdinstans hade 70% hänvisats via sjukvårdsrådgivningen/1177.  

De vanligaste åkommorna som det söktes för var andningsbesvär, luftvägsinfektioner och 

bukbesvär. Någon skillnad i sökmönster beroende på demografiska faktorer kunde inte 

urskiljas.  

 

Slutsats 

Studien visade att anledningen till att familjer sökte akutsjukvård för icke akuta åkommor i 

mycket stor grad berodde på att man hänvisats till barnakutmottagningen av annan 

vårdinstans. Det är således inte familjernas intention att söka akut i första hand utan systemets 

utformning som styr familjerna till barnakutmottagningen. 

 

Nyckelord 

Barnakutmottagning, vårdnivå, icke akuta åkommor hos barn. 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

Aim 

The aim was to evaluate why families visited the pediatric emergency department with non-

acute conditions instead of seeking other healthcare providers. 

 

Method 

A questionnaire was constructed and distributed to families that visited a pediatric emergency 

department in Uppsala county. The study was terminated after twelve days. 80 families were 

included. The results were evaluated with descriptive statistics as well as Chi2-test.  

 

Results 

The most common reason (73,8%) for visiting the pediatric emergency department was that 

the families had been instructed by phone to do so by another health care provider. Of the 

families that had been referred by another health care provider 70% had been referred by the 

”Sjukvårdsrådgiving/1177” 

The most common reasons for the visit were troubles with breathing, upper air way infection 

and abdominal problems. There were no discernable differences in the visiting patterns due to 

demographic differences. 

 

Conclusion 

The study shows that the reason that families visited the pediatric emergency department for 

for non-acute conditions to a large degree was that they had been recommended to do so by 

another health care provider. It is thus not the families own intention to primarily visit the 

pediatric emergency department but the health care system channels them there. 

 

Keyword 

Pediatric emergency department, level of care, non-acute illnesses in children. 
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BAKGRUND 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS,1982:763) är målet för hälso- och sjukvården en god 

hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Varje patient som vänder sig till hälso- 

och sjukvården skall snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd om de inte är 

uppenbart obehövligt (2§ HSL). År 1997 gjordes ett tillägg i 2§ HSL om att den som har det 

största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården (SFS 1982:763).  

 

Antalet sökande till barnakutmottagningar har ökat sedan 1990-talets slut. En del av, men inte 

hela, denna ökning kan förklaras med ökande population (Statistiska centralbyrån, 2011).  Det 

finns därför en politisk vilja att styra över akutbesök till primärvården (Landstinget i Uppsala 

län, 2009). 

 

Barnakutmottagningar är i första hand till för svårt sjuka barn, spädbarn samt kroniskt sjuka 

barn med akuta besvär. Akutmottagningens uppgift är att ta hand om de svårast sjuka eller 

skadade. ”Akutvård är den vård som du behöver när du hastigt blir allvarligt sjuk eller skadad 

som till exempel om någon har akuta bröstsmärtor, svåra andningsbesvär, skallskador, 

medvetslöshet, svår akut huvudvärk, svåra buksmärtor, kramper, benbrott, djupa sårskador 

och större blödningar” (Vårdguiden, 2011). Den huvudsakliga uppgiften för en 

akutmottagning är att hjälpa patienter med en akut åkomma men trots det så söker många för 

tillstånd som inte kräver akutsjukvård (Laba et al., 2011). 

 

Olämplig användning av akutsjukvård vid icke akuta hälsoproblem är ett globalt problem. Att 

i onödan använda sig av akutsjukvård gör det svårt att garantera tillgången vid riktiga 

nödsituationer, minskar beredskapen för akutsjukvård och ger negativa spridningseffekter på 

kvalitén på akutservicen med följden att patientsäkerheten äventyras (Carret, Fassa & 

Kawachi, 2007; Salami, Salvador & Vega, 2012). Att så stor andel patienter söker sig till 

barnakutmottagningar med sjukdomar och skador som inte är akuta leder till stor 

arbetsbelastning för personalen, missnöje på grund av långa väntetider för patienterna och 

ökade kostnader (Berry, Brosseau, Brotanek, Tomany-Korman & Flores, 2008). 

 

Primärvården skall enligt 5§ i hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) som en del i den 

öppna vården, utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svara för 

befolkningens behov av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, 
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förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska 

resurser eller annan kompetens. 

 

Det finns ett flertal olika anledningar till att föräldrar föredrar att söka barnakutmottagningar 

istället för primärvårdsinrättningar: 

 

Oro för att primärvården inte räcker till medicinskt sett 

Föräldrarnas oro och uppfattningar om sjukdomars svårighetsgrad och vad som är akut eller 

inte leder ofta till att de vänder sig till en akutmottagning eftersom man tror att bara de klarar 

av akuta sjukdomar eller skador. Skador som för medicinskt skolade personer är uppenbart 

banala kan uppfattas som mycket allvarligare än vad de egentligen är och oro för försämring 

av banala sjukdomar/skador kan göra att man söker barnakuten. Föräldrar kan också anse/tro 

att vården där är mer effektiv och av högre kvalitet än den som erbjuds inom primärvården. 

Man känner sig således säkrare genom att söka barnakuten (Stanley, Zimmerman, Hashikawa 

& Clark, 2007). Man kan också uppleva att man får snabbare och mer professionell hjälp på 

barnakuten jämfört med primärvården (Williams, O´Rourke & Keogh, 2009; Stockwell, 

Findley, Irigoyen, Martinez & Sonnett, 2010). 

 

 En annan faktor som kan spela in är att vårdcentraler saknar särskilda tester och behandlingar 

som föräldrar tror kan vara nödvändiga (oavsett om de behövs eller inte).  Denna upplevda 

brist skulle i sin tur leda till att man inom primärvården inte omedelbart kan lugna 

föräldrarnas oro om att deras barn är allvarligt sjukt och därför vänder de sig direkt till 

barnakutmottagningen. (Brosseau, Nimmer, Yunk, Nattinger & Greer, 2011).  Liknande 

resultat i en annan studie visar att just möjligheten att få svar på de flesta prover och 

undersökningar på en gång är ett starkt avgörande skäl till att välja barnakutmottagningar före 

vårdcentraler (Berry et al., 2008).  

 

Vårdpersonal och systemet runt söker sätt att minska utnyttjandet av akutmottagningarnas 

resurser och sätt att bättre kunna matcha kapaciteten till efterfrågan både genom att öka 

tillgängligheten till primärvården och genom att arbeta för att övervinna föräldrars uppfattning 

om att bara akutmottagningar klarar av akuta sjukdomar eller skador (Fieldston, Alpern, 

Nadel, Shea & Alessandrini, 2012). 
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Missnöje med primärvårdens tillgänglighet 

Primärvårdens resurser har historiskt sett ofta varit belägna till kontorstimmar och det har 

upplevts som svårt att få tider. Detta leder i sin tur till att föräldrar har rapporterat långa 

väntetider och missnöje med tillgängligheten. Man kan då välja att söka 

barnakutmottagningen trots att det man söker för inte är av akut art (Brosseau, Bergholte & 

Gorelick, 2004; Berry, Brosseau, Brotanek, Korman & Flores, 2008). I en studie gjord i USA 

kunde man under en tioårsperiod se en ökning av antalet föräldrar som valde att söka sig till 

barnakutmottagningar. Där hade begränsad tillgång till primärvården en viktig roll i ökningen 

(Stockwell, Findley, Irigoyen, Martinez & Sonnett, 2010). Resultatet från en studie i 

Argentina visade att det var svårigheten att få en tid hos primärvården som var den största 

anledningen till akutbesök och att de flesta besöken gjordes på vardagar av föräldrar som 

bodde inom 15 km från sjukhuset (Laba et al., 2011). Kommunikationen mellan patienter och 

primärvården före besök på barnakutmottagningar är dålig. Bekvämlighet och läkarens 

arbetsbelastning verkar vara viktiga faktorer i valet att använda barnakutmottagningar vid icke 

akuta problem (Kini & Strait, 1998).  

 

Utöver svårigheten att komma i kontakt med primärvården på kontorstid så är det känt att 

inflödet av patienter på barnakutmottagningen styrs av föräldrars arbetstider. Det största 

inflödet sker på kvällar och helger då föräldrar i större utsträckning är tillsammans med sina 

barn och tillgången till bil ökar (Dagens medicin, 2008). Detta kan givetvis vara orsakat både 

av att föräldrarna först uppmärksammar sjukdomen/skadan när de är i hemmet, men även av 

att man inte vill ta ledigt från arbetet för att uppsöka primärvården. Det senare styrks av 

observationer om att föräldrar vill kunna söka läkarvård utanför arbetstiderna (Salami et al., 

2012).  

 

Enligt en studie (Chin, Goepp, Malia, Harris & Poordabbagh, 2006) där man frågat 

personalen på akutmottagningar om varför patienter väljer att söka akutsjukvård beskrev man 

det som att man vill ha 24-timmars service med en meny av val från vilken man kan välja det 

som passar var och en bäst. Man vill helt enkelt ha omedelbar tillfredsställelse. 

 

Bakomliggande grundsjukdomar 

I en studie (Laba et al., 2011) så sökte föräldrar med kroniskt sjuka barn i mindre utsträckning 

till barnakutmottagningar medan i en annan såg man att det var vanligare att barn med 

kroniska sjukdomar sökte sig till barnakutmottagningen (Zandieh, Gershel, Briggs, Mancuso 
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& Kuder, 2009).  

 

Sociala faktorer 

Phelps et al., (2000) rapporterar att föräldrar som själva blivit tagna till akutmottagningar som 

barn valde i sin tur att besöka akutmottagningar med sina barn. Således såg man där ett 

”socialt nedärvt beteende”. I samma studie rapporterade man att ensamstående föräldrar har 

en tendens att söka akutsjukvård som förstahandsval till sina barn.  Den slutsatsen står i 

kontrast till en argentinsk studie (Laba et al., 2011) som konstaterade att ensamstående sökte 

barnakutmottagningar i mindre utsträckning.  

 

För att förbättra flödet av patienter genom hälso- och sjukvården och förhindra onödiga och 

oplanerade kontakter är det viktigt att ge information om hur man kontaktar hälso- och 

sjukvården efter ett akutmottagningsbesök eller ett primärvårdsbesök i samband med besöket i 

sig (Backman, Blomqvist, Svensson & Adami, 2010). 

 

I Uppsala finns det sedan 2007 en klar intention att styra över de icke akuta besöken till 

primärvården genom att införa en patientavgift för barn på barnakutmottagningen 

(Landstinget i Uppsala län, 2009). Utöver det så arbetar vårdcentralerna hela tiden med att 

försöka förbättra sin tillgänglighet på olika sätt både vad det gäller besök och att komma fram 

på telefon (Socialstyrelsen, 2004). Enligt socialstyrelsen (2007) så har tillgängligheten 

förbättrats till primärvården såväl som befolkningens förtroende.  Trots detta ökar alltså det 

antalet patienter som söker barnakutmottagningar. 

Under 2002 och 2003 gjordes en verksamhetstillsyn av 20 vårdcentraler i Uppsala-Örebro 

hälso- och sjukvårdsregion för att se hur primärvården bland annat jobbar med att försöka 

förbättra tillgängligheten. Bland annat så har ny teknik börjat användas som ett led i att 

förbättra tillgängligheten. Exempelvis så kan det vara att man via e-post kan komma i kontakt 

med vissa vårdcentraler och att telefontekniken har utvecklats genom att man infört 

återuppringningssystem för att få bättre svarsmöjlighet (Socialstyrelsen, 2004).  

 

En annan vårdinstans att vända sig till i Sverige för att få råd och hjälp är 

sjukvårdsrådgivningen, 1177. 

”1177 är ett nationellt kortnummer för sjukvårdsrådgivning via telefon som du kan ringa 

dygnet runt. Telefonsjuksköterskorna på 1177 Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, 

bedömer ditt behov av vård, ger dig råd eller hänvisar dig till andra vårdinstanser”. (1177, 
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2011). 

 

Problemformulering 

Följden av att allt fler föräldrar väljer att söka akutsjukvård till sina barn trots att de inte är 

akut sjuka leder till att väntetiderna på akutmottagningarna blir långa och personalen får en 

ständigt ökande arbetsbelastning. En risk till följd av detta kan bli att de som verkligen är akut 

sjuka inte uppmärksammas i tid och får vänta onödigt länge på behandling. Någon studie 

inom detta område gjord på barnakutmottagningen i Uppsala län saknas. Därför valdes denna 

studie att göras. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka anledningar till att föräldrar väljer att söka akutsjukvård 

till sina barn i stället för att vända sig till andra vårdinstanser. 

 

Frågeställningar 

1. Vad är anledningen till att föräldrar väljer akutsjukvård till sina barn i första hand istället 

för att vända sig till andra vårdinstanser? 

2. Vilka är de vanligaste åkommorna som föräldrar väljer att söka akutsjukvård för? 

3. Finns det någon skillnad i sökmönster hos ensamstående respektive sammanboende 

föräldrar? 

4. Finns det någon skillnad i sökmönster mellan förstagångsföräldrar och flergångsföräldrar?  

 

METOD 

Design 

Studien är en tvärsnitts, kvantitativ, deskriptiv enkätstudie. 

 

Urval 

Ett konsekutivt urval av familjer som sökte sig till barnakutmottagningen i Uppsala län för 

icke akuta tillstånd tillfrågades om att delta i studien. Studien genomfördes under en 12-

dagarsperiod i mars 2012. Totalt under denna period sökte 776 familjer 

barnakutmottagningen. Av dessa 776 familjer tillfrågades 80 om att delta i studien. Dessa 80 

familjer uppfyllde alla kravet att de sökte för en icke akut åkomma enligt 

barnakutmottagningens triagemallar (arbetsverktyg för att prioritera och bedöma patienter). 
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Något bortfall registrerades ej. Av de 80 ifyllda enkäterna var alla korrekt ifyllda. Dock finns 

ej registrerat om någon som blivit erbjuden att delta i studien tackat nej. Exklusionskriterierna 

var de som inte talade svenska samt de barn som sökte utan medföljande förälder. 

 

Datainsamlingsmetod 

Då ingen tidigare använd enkät hittades som kunde användas för att besvara 

frågeställningarna utformades en studiespecifik enkät. Enkäten bestod av tio frågor. Den 

innehöll både öppna och slutna frågor (se bilaga 3). De slutna frågorna besvarades med 

svarsalternativen ”ja” och ”nej” samt flervalsalternativ. De öppna frågorna var formade så att 

deltagarna själva kunde formulera sina svar. Frågorna konstruerades och formulerades så att 

de skulle kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Inom ramen för den här studien 

fanns inget utrymme att göra en pilotstudie på grund av den begränsade tiden. Med tanke på 

studiens omfattning samt tiden som avsattes för denna ansågs 80 enkäter vara ett rimligt antal 

att hinna bearbeta. 

 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd att utföra undersökningen inhämtades från vårdenhetschefen och sektionschefen 

inom akutpediatriken på barnakutmottagningen i Uppsala län. Ett informationsbrev om att 

detta var underlag för en c-uppsats medföljde enkäten som delades ut till de utvalda 

familjerna som sökte barnakutmottagningen för icke akuta åkommor under en 12-

dagarsperiod i mars 2012. Där beskrevs att syftet med studien var att undersöka varför man 

väljer att söka sig till barnakutmottagningen (se bilaga 1). Muntlig och skriftlig information 

om studien gavs till sjuksköterskorna och undersköterskorna som arbetade på 

barnakutmottagningen (se bilaga 2). Enkäten delades ut av sjuksköterska eller undersköterska 

i samband med att patienten registrerades. Familjerna lämnade sedan den ifyllda enkäten i en 

försluten låda innan de lämnade barnakutmottagningen. Lådan med de ifyllda enkäterna 

tömdes sedan successivt av författarna och förvarades inlåsta i skåp som endast de hade 

tillgång till. 

 

Etiska överväganden 

Studien godkändes av vårdenhetschefen på barnakutmottagningen och sektionschefen inom 

akutpediatriken i Uppsala län. Denna studie behövde inte prövas av Etikprövningslagen 

(2003:460) då den inte innehöll några personuppgifter eller innebar fysiskt ingrepp på 
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deltagarna. Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ska den som deltar i forskning erhålla 

information om studien och att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. I 

brevet som medföljde enkäten framgick således att deltagandet var helt frivilligt, att inga 

personuppgifter registrerades och att vården av barnet inte påverkades oavsett om man valde 

att svara eller ej samt att man inte behövde motivera varför man avstod. Författarna till 

uppsatsen var de enda som hade tillgång till enkätsvaren och inga uppgifter kunde härledas till 

enskild person. All data behandlades konfidentiellt och kommer att förstöras efter avslutad 

studie. 

 

Bearbetning och analys 

Enkäterna kodades för att kunna hantera felkällor i samband med bearbetningen av svaren. 

Därefter gjordes olika grupperingar av data för att få det mer lättöverskådligt. Exempel på 

indelningar var bland annat anledning till besöket, om man ansåg att man sökte för en akut 

åkomma, ifall annan vårdinstans kontaktats före besöket och utbildningsnivå. Insamlad data 

analyserades i det statistiska programmet Statistica och resultatet sammanfattades i tabell, 

diagram och text.  För att undersöka om det fanns några skillnader mellan grupperna användes 

chi-2 test (frågeställning tre och fyra). Chi-2 testet användes eftersom data lätt gick att indela i 

grupper vilket är en förutsättning för detta test (Ejlertsson, 1992). Ett P-värde  < 0.05 ansågs 

vara signifikant. 

 

RESULTAT 

Enkätundersökningen utfördes under 12 dagar. Totalt deltog 80 familjer i undersökningen. 

Det största antalet besök var på vardagar (74%). Av dessa besök var 69%  under kontorstid 

(kl. 8.00-17.00).  Undersökningsgruppen bestod av både mammor och pappor i olika åldrar.  

Karakteristiken hos de familjer som besvarade enkäterna presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1. Karakteristik hos de familjer som besvarade enkäten 

 N (%) Medel  Spridning  

Relation till barnet: 

    Mamma 

    Pappa 

 

58 (72,5) 

22 (27,5) 

Ålder: 

35,2 år  

36,2 år  

 

21-52 år  

24-50 år  

Civilstånd: 

    Gift/Sambo 

    Ensamstående 

 

75 (93,7) 

5 (6,3) 

  

Utbildningsnivå: 

    Grundskola 

    Gymnasium 

    Högskola 

 

4 (5) 

35 (43,8) 

41 (51,2) 

  

Barnets ålder:  4 år och 3 månader 2 månader - 17 år och 9 

månader 

Antal barn i familjen: 

    1 barn 

    2 barn 

    3 barn 

    4 barn 

    6 barn 

 

21 (26) 

38 (47,5) 

17 (21,3) 

3 (4) 

1 (1,2) 

Medel antal barn 

2,1 barn 

 

1-6 barn 

 

Anledning till att akutmottagningen söktes primärt 

Den vanligaste anledningen till att föräldrarna valde att vända sig till en akutmottagning var 

att man blivit hänvisad dit av annan vårdinstans.  Ingen av de familjer som varit i kontakt med 

annan vårdinstans hade blivit undersökta utan alla var hänvisade via telefon. Totalt hade 57 

(71,3%) av 80 familjer som deltog i studien primärt varit i kontakt med en annan vårdinstans 

per telefon. Av dessa hade 40 familjer (70%) varit i kontakt med sjukvårdsrådgivningen 

innan. Fördelningen över de vårdinstanser som kontaktats presenteras i figur 1. 
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Figur 1. Vårdinstanser som kontaktats innan besöket på barnakuten.1177: Sjukvårdsrådgivningen AM: Annan 

akutmottagning, VC: Vårdcentral. BONK: Barnonkologiska mottagningen, BVC: Barnavårdscentral NA: 

Närakuten SSSK: Skolsjuksköterska. 

 

Familjerna hade fått varierade råd från andra vårdinstanser. Det vanligaste rådet som 

familjerna fick när de via telefon sökte hjälp var att de skulle åka in akut till en 

barnakutmottagning för att så snabbt som möjligt få vård/behandling. Totalt hade 52 av 57 

familjer angivit vilka råd som de getts och av dem hade 42 familjer fått direktiv om att åka 

direkt till barnakutmottagningen. Av de övriga tio familjerna hade sju fått egenvårdsråd och 

om inte det hjälpte skulle de söka akutsjukvård medan tre familjer fått rådet att söka annan 

vårdinstans. 

 

De 23 familjer (28,7%) som inte hade varit i kontakt med någon annan vårdinstans uppgav 

varierande anledningar till att de valde att söka akutsjukvård som förstahandsval. De 

anledningarna kunde vara bland annat att man ansåg att barnakutmottagningen hade högre 

kompetens än andra vårdinstanser, att de var smidigt då man inte behövde boka tid eller att 

man ansåg att barnets tillstånd krävde akutsjukvård (Figur 2). 
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Figur 2. Anledningar (n=46) till att 23 familjer sökte barnakuten utan att kontakta annan vårdinstans (varje 
familj kunde ange flera anledningar varför antalet anledningar är större än antalet familjer). 

 

Under anledningen annat uppgavs exempel som ”bekvämt att titta in då de var i närheten” och 

att det var svårt att komma fram på telefon till sjukvårdsrådgivningen på grund av lång kö. 

Någon hade svarat att de trodde att det skulle bli aktuellt med röntgenundersökning och då var 

det bäst att uppsöka akutsjukvård på en gång. En familj uppgav att de inte hade någon 

annanstans att vända sig då barnet var så litet. Av de som besvarade frågan angående varför 

man valde att vända sig till barnakut-mottagningen i första hand var det flera som valde att 

fylla i flera alternativ. Det fanns även två familjer som valde att fylla i sista frågan (Om man 

inte varit i kontakt med annan vårdinstans före besöket varför valde man att söka sig till 

barnakutmottagningen?) trots att de blivit hänvisade av annan vårdinstans och de hade då 

kommenterat att de inte alls hade som intension att uppsöka en barnakutmottagning. De hade 

kontaktat sjukvårdsrådgivningen för att få egenvårdsråd men istället blivit ombedda att söka 

akut. Ingen familj hade fyllt i svarsalternativen ”Har inte tid att söka på annat ställe på grund 

av arbete/skola” eller ”Smidigt, behöver inte boka tid”. 
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De vanligaste åkommorna som föräldrar väljer att söka akutsjukvård för 

Av de deltagande ansåg 60 familjer (75%) att deras besök kunde definieras som akut medan 

20 familjer (25%) ansåg att deras besök var av icke akut art. De misstänkta sjukdomarna som 

ledde fram till att familjerna sökte på barnakutmottagningen var blandade men besvär från 

luftvägar och bukbesvär dominerade (Figur 3). 

 

Figur 3. Anledning till akutbesöket. 

 

Skillnad i sökmönster mellan ensamboende respektive sammanboende föräldrar 

Det fanns inga signifikanta skillnader i sökmönstret då man jämförde familjer med 

ensamboende respektive sammanboende föräldrar (tabell 2).  
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Tabell 2. Skillnader i sökmönster mellan familjer med ensamboende föräldrar kontra sammanboende föräldrar  

 Ensamstående (%) Gift/sambo (%) P-värde 

Kontakt med annan 

vårdinstans  

Ingen kontakt med annan 

vårdinstans 

4/5 (80) 

 

1/5 (20) 

53/75 (71) 

 

22/75 (29) 

 

0,65 

 

Skillnad i sökmönster mellan förstagångsföräldrar och flergångsföräldrar  

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan familjer med ett eller flera barn (tabell 3).  

Tabell 3. Skillnader mellan förstagångsföräldrar och flergångsföräldrar avseende sökmönster  

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka anledningen till att vissa föräldrar väljer att söka 

akutsjukvård till sina barn istället för att vända sig till andra instanser. Resultatet visade att en 

stor del av de föräldrar som vänder sig till barnakutmottagningen har blivit hänvisade dit av 

annan vårdinstans. Detta innebär att de flesta föräldrarna som deltog i undersökningen först 

hade vänt sig till andra vårdinstanser innan de valde att åka in till barnakutmottagningen och 

då efter att de fått rådet att åka in. Valet att söka akutsjukvård för sina barn var alltså i många 

fall inte föräldrarnas intension utan beslutet låg någon annanstans. Detta resultat var oväntat 

då vi trodde att föräldrar inte kontaktar annan vårdinstans innan utan väljer att söka sig direkt 

till barnakutmottagningen för icke akuta åkommor då det är smidigare eftersom ingen 

tidsbeställning behövs. Vi trodde även att precis som i studierna av Brosseau, Bergholte & 

 Förstagångsföräldrar (%) Flergångsföräldrar (%) P-värde  

(Chi2-test) 

 

Kontakt med annan vårdinstans 

Ingen kontakt med annan 

vårdinstans 

 

                        15 (71) 

 

6 (29) 

 

42 (71) 

 

17 (29) 

 

 

P=0,98 
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Gorelick, 2004; Berry, Brosseau, Brotanek, Korman & Flores, 2008 att många familjer skulle 

välja barnakutmottagningen på grund av de långa väntetiderna till primärvården såväl som 

missnöjet med tillgängligheten till dem.  

 

Skillnader i sökmönster hos föräldrar var svåra att se på grund av den ojämna 

svarsfördelningen. 

 

De orsaker som nämnts av föräldrar som hade valt akutmottagningen som förstahandsval 

överensstämde med orsaker som hade rapporterats i tidigare studier (Stanley, Zimmerman, 

Hashikawa & Clark, 2007; Williams, O´Rourke & Keogh, 2009; Stockwell, Findley, 

Irigoyen, Martinez & Sonnett, 2010). Det vill säga att det var smidigare att vända sig direkt 

till barnakutmottagningen för att man inte behövde boka tid, att kompetensen ansågs vara 

högre och vården mer professionell. Andra orsaker kunde vara att andra vårdinstanser hade 

stängt eller att föräldrarna själva tyckte att deras barn var akut sjukt och krävde akutsjukvård. 

Det kan vara så att föräldrar i allmänhet tror att endast barnakutmottagningar klarar av att ta 

hand om deras barn som blivit akut sjukt. I en studie av Fieldstone, Alpern, Nadel, Shea & 

Alessandrini, (2012) arbetade man för att övervinna just föräldrars uppfattning om att bara 

akutmottagningar klarar av akuta sjukdomar eller skador. 

 

Enligt 5 § i hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ska primärvården svara för 

befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande 

arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusets medicinska och tekniska resurser eller 

annan kompetens.  

 

Att det största inflödet av patienter med icke akuta åkommor sker under kvällar och helger då 

föräldrar i större utsträckning är tillsammans med sina barn och tillgången till bil ökar 

(Dagens medicin, 2008) stämde inte överens med resultatet i denna studie, där 69% hade sökt 

sig till barnakutmottagningen under kontorstid (08-17) på vardagar.  

 

De sjukdomstillstånd som var mest representerade under den period som studien utfördes var 

övre luftvägsinfektioner, andningsbesvär och bukbesvär. Det kan vara svårt att bedöma 

allvarlighetsgraden av dessa tre grupper av symtom och som förälder kan det vara svårt att 

avgöra hur sjukt ens barn är om man inte är van att se sjuka barn. Då barnet inte är sig likt 

eller beter sig annorlunda på något sätt blir man rädd och vill ha hjälp fort.  



14  

 

Anledningen till att många blev hänvisade till barnakutmottagningen kan vara att de endast 

hade kontakt med annan vårdinstans via telefon. Det kan då vara svårt att bedöma om 

andningsbesvären etc. är svåra eller lindriga genom att endast gå på föräldrarnas spegling om 

hur barnet mår och inte kunna se barnet med egna ögon. Samma sak gäller om man är ovan 

att arbeta med sjuka barn och handskas med oroliga föräldrar.  

 

I Uppsala hade man ju som intention att kunna styra över de icke akuta besöken till 

primärvården genom att en patientavgift för barn infördes på barnakutmottagningen 

(Landstinget i Uppsala län, 2009). Detta blir ju då ganska motsägelsefullt då föräldrar faktiskt 

försöker söka vård på annat sätt men ändå blir hänvisade direkt till akutsjukvården av andra 

vårdinstanser. Detta problem är inte något som är enkelt att komma till bukt med men ett 

utökat samarbete mellan vårdinstanserna är ett faktum som får beaktas. 

 

Resultatet visade inte tydliga skillnader i sökmönster mellan familjer med ensamstående och 

sammanboende föräldrar. Det fanns en del skillnader mellan dessa grupper men inga av dessa 

var signifikanta. Detta ska ställas i kontrast av resultaten av Phelps et al., (2000) samt av Laba 

et al., (2011) där det rapporterades att ensamstående föräldrar i större respektive mindre 

utsträckning sökte akutsjukvård för icke akuta åkommor. Våra resultat kan således inte styrka 

endera av de studiernas resultat. Om detta kommer sig av att vår studie är för liten eller om 

det förekommer kulturella skillnader mellan olika länder är omöjligt att säga.  

 

Metoddiskussion 

Metoden som användes i denna studie var av kvantitativ ansats, där enkäter användes. 

Enkäten som användes var studiespecifik och utformad för att besvara våra frågeställningar. 

Inom ramen för den här studien fanns inget utrymme för att göra en pilotstudie på grund av 

den begränsade tiden. Med tanke på studiens omfattning samt tiden som avsattes för denna 

ansågs 80 enkäter vara ett rimligt antal att hinna bearbeta. Hur många personer som skall ingå 

i undersökningen avgörs av den tid man har till sitt förfogande (Bell, 2000). Ju större urval 

man har desto större är chansen att det blir representativt (Trost, 2001). Av de 80 enkäter som 

delades ut lämnades alla tillbaka besvarade. Inga bortfall registrerades. Enkäterna besvarades 

endast av en förälder vilket i sig är ganska förvånande då det fanns utrymme i första frågan att 

välja fler alternativ angående vem som besvarade enkäten. En del barn kom i sällskap med 

både mamma och pappa.  
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Den statistiska analys som har lämpat sig bäst för bearbetning av den insamlade data som vi 

fått var Chi2- test. För att med säkerhet kunna besvara om det föreligger några skillnader i 

sökmönster skulle en jämnare fördelning mellan grupperna behövas än den som ingår i denna 

studie. Resultatet skulle kanske kunna se annorlunda ut om föräldrar till barn under sex 

månader exkluderades då de eventuellt kunde vara hänvisade av annan vårdinstans på grund 

av barnets låga ålder och inte beroende på vad de hade för symtom/åkomma. I datainsamling 

och analys av materialet har vi inte tagit hänsyn till barnets ålder. Utifrån vår erfarenhet är det 

en ofta förekommande ”sanning” att familjer rekommenderas av annan vårdinstans på grund 

av barnets låga ålder och inte beroende på vad de har för symtom/åkomma. Detta troligtvis på 

grund av ovana att bedöma små barn. Dock var det endast 13 barn (16%) i studien som var 

sex månader eller yngre. Av dessa hade 10 (76%) varit i kontakt med annan vårdinstans innan 

besöket på barnakutmottagningen vilket inte skiljer sig från resten av resultatet.  

 

Slutsats 

Studien visade att anledningen till att familjer sökte akutsjukvård för icke akuta åkommor i 

mycket stor grad berodde på att man hänvisats till barnakutmottagningen av annan 

vårdinstans. Det är således inte familjernas intention att söka akut i första hand utan systemets 

utformning som styr familjerna till barnakutmottagningen. För att kunna säkerställa olika 

sökmönster och kunna dra några slutsatser utifrån det krävs en utvidgad undersökning med 

fler antal deltagare samt att man kanske jämför olika mottagningar runt om i landet.  
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Bilaga 1. 

INFORMATIONSBREV TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som arbetar på barnsjukhuset och skriver en C-uppsats om vilken 

vårdnivå föräldrar väljer att söka på för sina sjuka barn. Ni tillfrågas härmed om ni vill delta i 

denna undersökning genom att svara på en enkät. 

Denna undersökning syftar till att se vad man söker för samt varför man väljer att söka sig till 

en barnakutmottagning. 

Deltagandet är frivilligt. Vården av ditt/ert barn kommer inte att påverkas oavsett om ni väljer 

att delta eller inte. Ni behöver inte motivera varför ni avstår.  

Deltagaren garanteras anonymitet då inga namn eller personnummer registreras. Endast 

författarna till uppsatsen kommer att ha tillgång till svaren. Alla svar behandlas konfidentiellt 

och förstörs efter att uppsatsen är klar. 

Svaren lämnas i en försluten låda utanför patientanmälan.  

Tack på förhand! 

 

Nathalie Danielson, sjuksköterska Barnakutmottagningen UAS 

Johanna Samuelsson, sjuksköterska Akutvårdsavdelningen för barn och ungdom UAS 

 

Handledare:  

Afsaneh Roshanai, Uppsala universitet. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. 

afsaneh.roshanai@pubcare.uu.se 

Solweig Eriksson Öhman, Uppsala universitet. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. 

solweig.eriksson_ohman@pubcare.uu.se 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

mailto:solweig.eriksson_ohman@pubcare.uu.se
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Bilaga 2.                                                                           

INFORMATIONSBREV TILL PERSONALEN PÅ BARNAKUTEN 

Hej! 

Vi ska skriva en C-uppsats om vilken vårdnivå föräldrar väljer att söka på för sina sjuka barn.  

Denna undersökning syftar till att se varför man väljer att söka sig till barnakuten med mindre 

akuta åkommor. 

Vi hoppas att ni vill ställa upp och hjälpa oss med detta genom att dela ut enkäter till samtliga 

familjer som söker barnakutmottagningen för icke akuta tillstånd. 

Enkäten kommer att delas ut av den sjuksköterska eller undersköterska som tar emot och 

registrerar patienten i triagen. 

Svaren lämnas i en försluten låda utanför patientanmälan.  

Tack på förhand! 

 

Nathalie Danielson  

Johanna Samuelsson 

 

Handledare:  

Afsaneh Roshanai, Uppsala universitet. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. 

Solweig Eriksson Öhman, Uppsala universitet. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. 
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Bilaga 3. 

UNDERSÖKNING OM ANLEDNING TILL BESÖK PÅ 

BARNAKUTMOTTAGNINGEN 

 

1. Jag/vi som besvarar denna enkät är? 

 

 Mamma till barnet                           

 Pappa till barnet 

 Mor-/farförälder till barnet 

 ………………………………... 

 

2. Ålder?  

 

……………………. 

 

3. Civilstånd? 

 Gift/sambo 

 Ensamstående 

 Annat ………………………………….. 

 

4. Utbildningsnivå? 

 

 Grundskolenivå 

 Gymnasienivå 

 Högskolenivå 

 

5. Hur långt från Akademiska sjukhuset bor ni? 

 

 Mindre än 1 mil 

 Mindre än 2 mil 

 Mer än 2 mil 

 

6. När på dygnet kom ni till barnakutmottagningen ?  

 Dag (kl 08.00- 17.00) 

 Kväll (kl 17.00- 23.00) 

 Natt (kl 23.00- 08.00) 

 

7. Vilken dag söker ni barnakutmottagningen? 

 Måndag-torsdag 

 Fredag  

 Helgdag 
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8. Ålder på barnet ni söker för? 

 

……………… år    ………………månader 

 

9. Hur många barn finns i familjen (inklusive det barn som söker på akuten)? 

 

………………stycken 

 

10. Söker du för en akut anledning? 

 Ja 

 Nej 

 

11. Vad är anledningen till detta besök? 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

12. Har barnet någon kronisk sjukdom?     

 

 Ja                          

 Nej 

 

Om ja, vilken/vilka? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

13. Med anledning av det ni idag söker för, har ni varit i kontakt med eller försökt komma i 

kontakt med någon annan vårdsinstans före detta besök? 

 

    Ja  

    Nej 

 

Om ja, vilken vårdinstans?       

                                   

  Sjukvårdsrådgivningen, 1177 

  BVC                                                                           

  Vårdscentral/husläkare 

  Annat, …………………………… 

  

Vad fick ni för hjälp/ råd där? 
 ............................................................................................................................ 

.............................................................................................................................  

..............................................................................................................................     
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Om nej, varför valde ni i första hand att vända er till barnakutmottagningen?  ( Ni kan kryssa i 

flera alternativ) 

 Brukar vara svårt att komma i kontakt med annan vårdinstans 

 Fick inte tid någon annanstans 

 Andra vårdinstanser har stängt 

 Har inte tid att söka på annat ställe på grund av arbete/skola 

 Smidigt, behöver inte boka tid 

 Anser att barnakuten har högre kompetens än andra vårdinstanser 

 Anser att barnets tillstånd kräver akutsjukvård 

 Annat 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

                                          

 

 

                                    Tack för din medverkan! 


