
 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 

 

 

Akuten istället för Alvedon 

Hur unga vuxna söker vård  

 

 

 

 

Författare:     Handledare:  

David Andersson    AnnCarin Svanberg 

Gustaf Svensson     

     Examinator: 

     Clara Aarts 

 

 

Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp     

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, 2013   



1 
 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund/syfte: Många patienter, varav unga vuxna(18-25 år) utgör en stor grupp, använder 

akutmottagningar [AM] av obefogade skäl. Problemet med icke-akuta patienter på AM har 

varit ett diskussionsämne sedan 80-talet i västvärlden. De långa väntetiderna och ökade 

patienttrycket på AM är associerat till en försämrad upplevelse av vården ur ett 

patientperspektiv. Primärvården har en nyckelroll i att styra flödet av patienter som söker 

vård. Föreliggande studie syftar till att undersöka hur unga vuxna (18-25 år) söker vård 

relaterat till kön, ålder, symptom och lämplig vårdnivå, AM kontra Närakuten [NA]. 

Metod: En deskriptiv konsekutiv enkätinsamling genomfördes på akutmottagningen på 

Akademiska sjukhuset och på närakuten (Cityakuten) i Uppsala. 

Resultat: Kvinnor sökte mer vård i undersökningsgruppen och den vanligaste orsaken till 

besök på AM var buksymptom och på NA var det allmänna influensasymptom. Inget samband 

mellan tidigare kontakt med sjukvården och huruvida undersökningsgruppen sökte rätt 

vårdnivå kunde påvisas. En av fem patienter bedömdes initialt ha sökt fel vårdnivå på båda 

verksamheterna. 

Slutsats: Primärvården kan spela en nyckelroll i styrning av patientflödet men även andra 

instanser som kuratorstöd och psykologstöd kan bidra. Mer forskning behövs för att fastställa 

bakomliggande orsaker och prevalens.  

 

Nyckelord 

Vårdtillgång, primärvården, akutmottagning, unga vuxna  
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ABSTRACT  

Background/aim: Many patients seek emergency departments [ED] based on inappropriate 

causes, a considerable amount of which are young adults (aged 18-25). In the western society, 

the problem with non-acute patients seeking ED care, have been a topic of debate since the 

80´s. The long waiting times and the increasing flow of patients at the ED are associated to a 

lower level of satisfaction amongst patients. The primary health care plays a key role in 

controlling the flow of patients seeking care. The aim of this study is to describe health care 

seeking behaviors, based on sex, age, symptoms and appropriate level of care, ED versus the 

out-of-hospital ED. 

Method: A descriptive consecutive questionnaire collection was conducted at the ED in 

Uppsala University Hospital and at the out-of-hospital ED (Cityakuten) in Uppsala.  

Result: Female patients were most represented seeking care in the study group, and the most 

common reason for seeking ED care was abdominal symptoms. At the out-of-hospital ED the 

most common reason was general flu symptoms. No correlation between previous health care 

contact and whether the study group used the appropriate health care level was found. At the 

first assessment one in five patients sought the wrong care level at hospital based ED and at 

the out-of-hospital ED. 

Conclusion: The primary health care should play a key role in controlling the patient flow. 

Other agencies such as counselor support and psychiatrists should contribute as well. Further 

research should focus on establishing underlying causes and the prevalence.     

 

Keywords  

Health care access, primary health care, emergency department, young adults   
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BAKGRUND 

 

Basen i Uppsala läns hälso- och sjukvård är primärvården där vårdcentraler, 

husläkarmottagningar och närakuten [NA] ingår (LUL, 2013). På Uppsala Akademiska 

sjukhusets akutmottagning [AM] tar man emot patienter från 15 år och uppåt med akut 

sjukdom eller skada. Mycket svårt sjuka eller skadade patienter transporteras med ambulans 

till akuten oavsett ålder. Drygt 120 anställda sjuksköterskor och undersköterskor arbetar på 

Akademiska sjukhusets AM (Akademiskasjukhuset, 2013). NA på Samariterhemmets sjukhus 

i Uppsala drivs på uppdrag av landstinget i Uppsala län [LUL]. Deras uppgift är att ta hand 

om enklare akuta sjukdomar och skador (1177, 2013). Vårdgivaren ska främja målsättningen 

att primärvården ska vara befolkningens första vårdalternativ. Under vårdcentralernas 

öppettider ska NA i första hand vara ett komplement till vårdcentralerna. Målgruppen för NA 

är patienter i åldrarna från sex månader och uppåt. Drop-in-mottagning med sjuksköterska och 

bokningsbar läkarmottagning finns tillgängligt, för att få ett bokat besök måste patienten få 

sin sökorsak bedömd (LUL, 2013).   

 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2011), där landets alla AM har fyllt i 

enkäter angående väntetider, anges icke-akuta patienter som en av anledningarna till de långa 

väntetiderna på AM i Sverige. Problemet med icke-akuta patienter på AM har varit ett 

diskussionsämne sedan 80-talet, även i övriga västvärlden (Richardson & Huang, 2001). De 

långa väntetiderna och ökade patienttrycket på AM är associerat till en försämrad upplevelse 

av vården ur ett patientperspektiv (Tekwani, Kerem, Mistry, Sayger & Kulstad, 2011). 

 

Många studier har undersökt huruvida patienterna på AM har ett faktiskt behov av 

akutsjukvård. Den uppmätta frekvensen av obefogade besök är varierande, 10% till 90%, 

mellan olika studier. De mest vanligt förekommande intervallen är att 20-40% av AM 

besöken är obefogade, och detta även mellan olika länder med olika sjuk- och 

hälsovårdssystem (Carret, Fassa & Domingues, 2009). Anledningen till detta är att 

vårdtagarna har högre förtroende för AM kontra primärvård. AM är också mer tillgängliga än 

primärvården. Patienter som på eget initiativ tar sig till AM tenderar att göra detta i onödan 
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mer än patienter som blivit hänvisade dit från till exempel primärvården. De onödiga besöken 

orsakades till stor del av unga patienter (Sempere-Selva, Pina, Sendra-Pina, Martinez-Espin & 

Lopez-Aguilera, 2001). Yngre patienter och kvinnor använder AM i högre grad än män och 

äldre patienter (Hunt, Weber, Showstack, Colby & Callaham, 2006; Liu, Sayre, & Carleton, 

1999). Även fattigdom, dålig fysisk och mental hälsa är associerat med ett frekvent 

användande av AM (Hunt, Weber, Showstack, Colby & Callaham, 2006). Patienternas 

förtroende för sjukhusen är större än deras förtroende för vårdcentraler/primärvården och är 

enligt Sempere-Selva et al., (2001) den viktigaste förklaringen till att många använder AM 

obefogat. 

 

Många av patienterna som söker sig till AM lider av någon form av psykisk sjukdom, 

sjukhusen saknar tillräckliga resurser och kunskaper för att möta dessa patienters behov 

(Stone, Rofers, Kruckenberg & Lieser, 2011). Enligt Johansen & Finés (2012) utgör unga 

personer med psykisk sjukdom en extra stor grupp bland de akut sökande patienterna, av de 

patienter som läggs in på sjukhus är psykisk sjukdom orsaken i högre grad bland unga (10-19 

år) jämfört med övriga befolkningen.  

 

Bland patienter som söker vård på AM för icke-akuta besvär utgör patienter med symtom på 

mag-tarmkanalsproblem, muskel- skelettsmärta och genitala besvär den största gruppen. 

Patienter som söker vård obokat inom primärvården för icke-akuta besvär gör detta ofta på 

grund av respiratoriska symptom (infektioner, allergier) men även för  muskel- skelettsmärta 

och genitala besvär. Patienter som söker vård för icke-akuta besvär på AM uttrycker ofta en 

större oro för sina symtom i jämförelse med patienter som söker vård inom primärvården via 

obokade besök (Backman, Blomqvist, Lagerlund, Carlsson-Holm & Adami, 2008). Patienters 

upplevelse av den egna hälsan påverkar i vilken grad de kommer söka sig till AM för icke-

akuta besvär. Patienter med en dålig upplevelse av den egna hälsan söker i nästan tre gånger 

högre grad till AM för icke-akuta besvär jämfört med patienter som upplever sin egen hälsa 

som bra (Sarver, Cydulka & Baker,  2002). 

 

 

Tillgång till en egen husläkare och en ökad primärvårdstillgänglighet minskar obefogade 

besök på AM enligt Flores-Mateo, Violan-Fors, Carrillo-Santisteve, Peiro & Argimon (2012). 

Missnöje med primärvården, långa väntetider till bokade besök inom primärvården och 
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svårigheter att kontakta primärvården via telefon är faktorer som leder till ett ökat användande 

av AM för icke akuta besvär (Sarver et al., 2002). I Spanien har ökad tillgänglighet till och 

ökade satsningar på primärvården bidragit till en ökad användning av primärvården. Men en 

samtidig ökning av användning av sjukhusens AM har visat att användningen har ökat 

simultant och att en ökning av besöken i primärvården inte har bidragit till att minska AM 

besöken (Oterino de la Fuente, Banos Pino, Fernandez Blanco & Rodrıguez Alvarez. 2006). 

 

Bouschy & Dubinsky (1999) undersökte med hjälp av ett frågeformulär varför patienter söker 

till AM och hur läkar- patient- relationen påverkar patientens beslut huruvida de söker AM. 

De fann att 90 % av de som svarat på frågorna angav att de skulle ha besökt sin 

primärvårdsläkare om de vetat att de hade klarat av de problem som patienten sökte till AM 

för.  

 

Carret et al., (2009) slår fast att primärvården spelar en nyckelroll i att minska det obefogade 

användandet av AM. AM och sjukhusen måste enligt Carret et al., (2009) göra sina 

laboratorier och övriga testresultat tillgängliga till primärvården så att patienten kan bedömas 

snabbt och enkelt. De som ofta besöker AM fångas upp och hänvisas dit de kan få 

kontinuerlig och god vård.  

 

Teoretiskt ramverk 

 

The Health belief model [HBM], utvecklades på 1950-talet och vidareutvecklades på 80-talet 

av Janz och Becker (Polit & Beck, 2012). Det är en modell som vilar starkt på psykologi och 

beteendeteorier som fastställer att människors beteenden beror av två variabler. Den första är 

vad för värde en individ ger ett visst mål och den andra är hur samma individ uppskattar 

sannolikheten att genom sitt handlande kan uppnå detta mål. HBM omvandlar dessa variabler 

i en hälsorelaterad kontext: (1) strävan att undvika ohälsa eller att bli frisk om drabbad av 

sjukdom och (2) tron på att en specifik handling kan förhindra ohälsa eller att en specifik 

handling kan lindra sjukdomen. Hur individen upplever en sjukdom och hotet från den och 

hur individen sedan handlar för att lindra, bota eller undvika sjukdomen. Vidare går det att ur 

HBM bryta ut fyra dimensioner som alla utgår från individens subjektiva upplevelser som 

motiv till handling: 
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 ”Perceived susceptibility” - Individens upplevda risk eller upplevda mottaglighet att 

drabbas av sjukdom eller återinsjuknande och tro på diagnoser.  

 ”Perceived severity” - Hur individen upplever svårighetsgraden av sjukdomen eller att 

lämna den obehandlad. Medicinska konsekvenser (död, smärta, funktionsnedsättning) 

och sociala konsekvenser (förlora jobb, sociala relationer) 

 ”Percieved benefits” - Individens handling styrs av om mottagligheten och 

allvarsgraden upplevs tillräckligt stora för att handla. De upplevda fördelarna med en 

viss handling styr sedan vilken handling individen tar. Individen väljer den handling 

eller vårdväg som den upplever som mest fördelaktig. 

 ”Percieved barriers”  - De möjliga negativa aspekterna eller upplevda barriärer av en 

viss handling styr också vilken handling eller vårdväg individen tar. Det kan till 

exempel vara hur dyrt det blir, om det upplevs skrämmande, smärtsamt, svårt, 

tidskrävande.  

 

Dessa fyra dimensioner värderas av individen och det beslut som individen finner bäst för den 

egna hälsan vidtas. Janz & Becker (1984) fastslår i sin översiktsartikel att HBM är användbart 

som ramverk för att förstå individers hälsorelaterade beslutstaganden. Patienter söker vård där 

de tror de får den bästa och effektivaste vården (Janz & Becker, 1984).  

 

Problemformulering 

 

Försök att styra flödet av patienter och dirigera dem till lämplig vårdinrättning finns i form av 

till exempel sjukvårdsrådgivning per telefon. Avlastning av främst AM sker i form av 

mottagningar med generösa öppettider såsom t.ex. NA i Uppsala. Väntetiderna på AM ökar 

dock och är ett stort problem. Dels så ökar arbetsbördan för en redan hårt arbetande 

akutmottagningspersonal och dels får akut vårdbehövande patienter det svårare att bli 

undersökta i tid och behandlade (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Syfte 

 

Studien syftar till att undersöka hur unga vuxna (18-25 år) söker vård relaterat till kön, ålder, symptom 

och  lämplig vårdnivå, på akutmottagningen kontra närakuten i Uppsala. 
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Frågeställningar 

 

1. Hur många unga vuxna i åldern 18-25 år bedömdes söka för icke akuta besvär på 

AM respektive NA och hur stort antal av dessa bedömdes borde ha sökt 

högre/lägre vårdnivå?  

2. Vilka symptom/besvär söker 18-25 åringar för då de söker vård på AM respektive 

NA? 

3. Finns det skillnader mellan 18-25 åringar som söker på AM respektive närakuten 

relaterat till symptom. 

4. Finns det  skillnader bland 18-25 åringar mellan de som bedömts söka fel på AM 

och de som sökt NA huruvida de sökt vård/råd tidigare och var de har sökt 

tidigare? 

5. Finns det någon skillnad i vårdsökandet mellan de olika åldrarna eller mellan 

könen i undersökningsgruppen? 

 

METOD 

 

Design 

 

Deskriptiv kvantitativ enkätundersökning.  

 

Urval/undersökningsgrupp 

 

Urvalet var konsekutivt. Alla individer som besökte AM eller NA under den fördefinierad 

tidsperioden (3 April - 17 April 2013) och som uppfyllde inklusionskriterierna ingick i 

studien.  Gruppen var definierad och begränsad till 18-25 åringar som sökte vård i Uppsala 

mellan klockan 07.00 och 23.00. Tidsramen var baserad på NA öppettider. 30 enkäter från 

AM och 22 från NA ingick i studien. 
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Inklusionskriterier: 

 18-25 år 

 Sökte vård mellan kl. 07.00-23.00. 

 

Exklusionskriterier: 

 Inkom med uppenbart omgående akutsjukvårdsbehov 

 Inkom med ambulans, ambulansbehov. 

 

På NA inkom under datainsamlingsperioden 22 enkäter vilket ger ett bortfall på 8 enkäter 

(27%). På AM inkom 30 enkäter varav 20 var felaktigt ifyllda, personal hade ej tagit hänsyn 

till enkätens exklusionskriterier. 20 nya enkäter distribuerades och inkom korrekt ifyllda. 

Detta lede till ett internt bortfall på 20 enkäter (40%). Detta påverkar inte undersökningen då 

det konsekutiva urvalet ledde till att totalt 52 (30 på AM och 22 på NA) enkäter kunde samlas 

in. 

 

Kontext 

 

Datainsamlingen utfördes på AM på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt NA i Uppsala. NA 

i Uppsala drivs på uppdrag av Uppsala landsting (LUL, 2013) av det privata hälso- och 

vårdföretaget Cityakuten, ett dotterbolag till Praktikertjänst AB (Cityakuten, 2013). 

Ortopedkliniken på närakuten inkluderas inte i datainsamlingen. 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Enkäten 

Data samlades in med hjälp av en enkät. Enkäterna på respektive mottagning var densamma 

och är framtagen specifikt för denna studie (Bilaga 2). Frågorna är utformade av författarna, i 

samråd med personal på AM och NA, för att få så med verksamheten överensstämmande 

frågor som möjligt. Fråga ett är en dikotom fråga om kön på den vårdsökande. Fråga två och 

fråga tre handlar om åldern och symptom/kontaktorsaken. Symptom/kontaktorsak fylldes i av 
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sjuksköterska efter att denne hade fått informationen från patienten. Fråga ett och två 

redovisas i tabell 1. Fråga fyra och fem är dikotoma frågor med svar Ja/nej med följdfrågor. 

Fråga fyra ska svara på om patienten sökt vård tidigare för det aktuella besväret. I fråga fem 

gör sjuksköterskan en bedömning huruvida denne uppfattar att patienten är på rätt vårdnivå 

eller inte och sedan ta ställning till om den vårdsökande borde sökt lägre eller högre vårdnivå. 

På AM kan endast lägre vårdnivå markeras men båda alternativen kommer att stå med då 

enkäterna ska vara identiska till AM och NA. Författarnas definitioner på vårdnivåerna: 

 Högre vårdnivå = sjukhusvård, akutmottagningen, ambulans. 

 Lägre vårdnivå = Närakuten, egenvård, vårdcentral/husläkare, sjukvårdsrådgivning per 

telefon 

Enkätfrågorna är framtagna i samråd med personal men ej testade och validerade på grund av 

tidsbrist. 

 

Procedur 

 

Personalen på verksamheterna informerades av sina chefer och på NA informerade  studiens 

författare under ett personalmöte vecka 8 om studiens syfte och metod. Deltagarantalet var 

litet och informationen skulle föras vidare av verksamhetschef till resterande personal. 

Samma information gavs till den sjuksköterska som författarna hade kontakt med på AM 

dagen innan studien inleddes och informationen fördes vidare därifrån. Ett informationsbrev 

om studiens syfte, metod och inklusionskriterier följde även med enkäterna så att 

informationen skulle kunna tillgodogöras av resterande personal vid båda verksamheterna. 

 

30 enkäter till Närakuten samt 30 enkäter till akutmottagningen i Uppsala distribuerades. 

Därefter delades ytterligare 20 enkäter ut till AM, se ovan. Dessa enkäter ifylldes sedan 

konsekutivt av den mottagande personalen efter tagen anamnes från patienten som inkluderas 

i studies urval. 

Enkäterna delades ut till NA samt AM den 3 April 2013 och fylldes i kontinuerligt tills alla 

var ifyllda. På AM fylldes enkäten i av erfarna sjuksköterskor som arbetar i 

mottagningsdisken. På NA fyllde den sjuksköterska som gör den initiala bedömningen i 
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enkäten. I de fall patienten var tidsbokad från sjukvårdsrådgivningen så fylldes enkäten i av 

mottagande läkare, då dessa patienter fick möta läkaren direkt utan att bedömas av 

sjuksköterska först. På NA delades 15 enkäter ut till läkarna och resterande 15 enkäter till 

sjuksköterskorna. Sammanlagt inkom 22 enkäter från NA samt 30 från AM.  

 

Dataanalys 

 

En deskriptiv analys genomfördes av det insamlade datamaterialet för att beskriva urvalet och  

resultatet. Frågeställningarna besvaras genom analys i SPSS och i figurer framtagna med 

Excel fortlöpande i resultatet. Signifikansnivån valdes till 0,05. Demografin ålder och kön 

presenteras i tabell 1 framtagen med Excel. För att undersöka sambandet mellan de icke-

parametriska variablerna Sökt vård tidigare och Rätt vårdnivå användes Chi 2 test. För att se 

om samband mellan kön och sökorsak finns användes ett Mann-Whitney-U test. 

 

Fråga tre var en öppen fråga och kategoriserades enligt innehållsanalytisk metod som beskrivs 

nedan och utgår från Krippendorff (2013) samt Graneheim & Lundman (2003). 

Kategoriseringen genomfördes för att kunna göra jämförelser av sökorsakerna till de båda 

verksamheterna.  

 

Innehållsanalysen inleddes med att beskriva kontexten i vilken data är insamlad i, se under 

rubriken Kontext. Steg två var att läsa igenom analysenheten (Metodtabell 1, se bilaga 3) och 

identifiera de gemensamma värdet hos sökorden. Sökorden som är en den del av studiens 

insamlade data som skall analyseras är Analysenheten. De meningsbärande enheterna är den 

centrala information som klustras ihop kategoriskt med varandra utifrån gemensam innebörd 

eller annan samhörighet (Krippendorff, 2013). Kategorier skapades sedan utifrån den centrala 

information som klustren av de meningsbärande enheterna bildade. Kategorierna kan vara 

sökorden men måste inte var det utan kan vara nya kategorinamn som lyfter fram den latenta 

gemensamma nämnare som klustren bildar. De meningsbärande enheter som inte passade 

ihop med någon annan eller som var för få sammanslaget hamnade i en restkategori kallad 

övrigt. 
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Tabell 2. Innehållsanalys av symtom. 

 

Kluster av meningsbärande enheter Kategorier Antal på respektive 

enhet 

AM NA 

Buksmärta x 13 (AM) 

Mag- tarmblödning (AM) 

Flanksmärta (AM) 

Magbesvär (AM) 

Buksymptom 16 0 

Urinvägsbesvär x 2 (NA) 

UVI (NA) 

Urogenitalasymptom 0 3 

Knäskada x 2 (AM) 

Handskada (AM) 

Extremitetssmärta (AM) 

Underbensfraktur (AM) 

Gipsproblem (AM) 

Rygg- och muskelvärk (NA) 

Smärta och skulderblad (NA) 

Muskel/skelett 6 2 

Sårskada (AM) 

Utslag hårbotten (NA) 

Inflammerad talgkörtel (NA) 

Sårskada (NA) 

Hudutslag x 2 (NA) 

Hudbesvär/Utslag 1 5 

Allmän svaghet x 2 (AM) 

Halsont (NA) 

Trötthet/lätt yrsel (NA) 

Halsont/snuva/feber (NA) 

ospecifika symptom (NA) 

Sinuit (NA) 

Huvudvärk (NA) 

Halsont/feber x2 (NA) 

Halssmärta (NA) 

Allmänna influensasymptom 2 9 

Förgiftning (AM) 

Allergisk reaktion (AM) 

Bröstsmärta (AM) 

Neurologiska symptom (AM) 

Andningsbesvär (AM) 

Nageltrång (NA) 

Kattbett (NA) 

Öronbesvär (NA) 

Övrigt 5 3 

X = antalet patienter per sökorsak 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Skriftliga tillstånd har inhämtats från respektive mottagning. Inget tillstånd inhämtades från 

patienterna om deras deltagande i studien, men då patienternas identitet inte kommer noteras 

och inga enkätsvar kommer kunna leda till att sekretessen bryts så bedömer författarna att 

inget tillstånd behöver inhämtas. De insamlade materialet innehåller ej några personuppgifter 
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då de är helt anonyma och därför behövs ingen etikprövning enligt 13 § och 21 § 

personuppgiftslagen (Sveriges Riksdag, 2013). 

 

Enkäterna utformades för att ta så lite av personalens tid som möjligt, det var även frivilligt 

för personalen att medverka. Det finns alltså inga krav/skyldigheter som vilar på personalen. 

Studien utförs som en del av ett examensarbete och är oberoende från verksamheterna som 

studeras, det finns inga särskilda intressen av att påverka resultaten. 

 

RESULTAT 

 

Resultatet visar att kvinnorna i undersökningsgruppen söker mer vård än män på AM. 

Buksymtom var den vanligaste sökkategorin, i den gruppen utgjorde kvinnorna majoriteten. 

På NA var den vanligaste sökorsaken allmänna influensa symtom. Ingen skillnad i sökorsak 

gick att finna på NA mellan könen. Denna studie påvisar heller inget samband mellan 

huruvida patienter som haft tidigare sjukvårdskontakt sökte sig till en mer befogad vårdnivå.  

 

 
Tabell 1. Demografi. 

  

 Akutmottag

ningen 

(AM) 

Procent % 

(AM) 

Närakuten 

(NA) 

Procent % 

(NA) 

Totalt 

1. Antal sökande (n=30)     N=52 

Kvinna  21    (70%) 12  (54%) 33 (63%) 

Man  9       (30%) 10  (46%) 19 (37%) 

      

2. Ålder (n=30)      

18 4  (13%) 0  (0%) 4 (8%) 

19 5  (17%) 3  (14%) 8 (15%) 

20 5  (17%) 8  (36%) 13 (25%) 

21 5  (17%) 1  (4%) 6 (12%) 

22 4  (13%) 7  (32%) 11 (21%) 

23 5  (17%) 3  (14%) 8 (15%) 

24 1  (3%) 0  (0%) 1 (2%) 

25 1  (3%) 0  (0%) 1 (2%) 
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Antal unga vuxna som bedömts söka på obefogad vårdnivå  

Av 30 patienter på AM bedömdes 5 (17 %) patienter söka sig till fel vårdnivå och på NA 

bedömdes 5 av 22 (23 %) patienter söka sig till fel vårdnivå. Samtliga patienter som sökte sig 

till fel vårdnivå bedömdes av mottagande sjuksköterska/läkare ha sökt en för hög vårdnivå, 

alltså för ett icke-akut besvär (figur 1). Totalt var det 10 av 52 (19 %) patienter som sökte 

obefogad vårdnivå. 

 

Figur 1. Har patienten sökt rätt vårdnivå? Y-axel = antal patienter. AM= Akutmottagning, NA = 

Närakuten. 

 

Frekvens av sökorsaker och skillnader mellan AM och NA  

Den vanligaste sökorsaken på AM var buksymtom, 16 av 30 (53%), den näst vanligaste 

sökorsaken kategoriserades till muskel/skelett, 6 av 30 (20%). På NA var den vanligaste 

symptomkategorin allmänna influensasymtom, 9 av 22 (40%), följt av hud/utslag, 5 av 22 

(23%). På delad tredjeplats på NA kom urogenitala samt övriga med 5 av 22 vardera (14%). 

På AM kategoriserades 16 patienter av 30 (53%) till buksymtom och på NA var det 0 av 22 i 

gruppen buksymtom. På AM sökte 0 av 30 patienter för urogenitala besvär, 3 av 22 (14%) 

patienter på närakuten sökte för urogenitala besvär. 1 av 30 patienter (3%) på AM 

grupperades till hud/utslag, på närakuten var denna siffra 5 av 22 (23%). På AM grupperades 

2 av 30 till influensasymtom (7%), denna kategorin tillhörde den största på NA med 9 av 22 

patienter (40%) (figur 2). 
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Figur 2. Förekomst av symtom. Y-axel = antal patienter. NA = Närakuten, AM = Akutmottagning. 

 

Samband mellan tidigare kontakt med sjukvården och rätt sökt vårdnivå  

På AM  sökte 84% (16/19) av de som sökt vård tidigare till rätt vårdnivå samtidigt som 9 av 

de 11 (82%) som ej haft kontakt tidigare också sökte rätt vårdnivå. Skillnaden är inte 

signifikant och inget samband kunde identifieras mellan variablerna kontakt tidigare och sökt 

rätt vårdnivå (χ2= 0,29, df = 1, p>0,05).  

På NA sökte 100% (2/2) av de som sökt vårdkontakt tidigare till rätt vårdnivå samtidigt som 

15/20 (75%) av de som ej haft kontakt tidigare också sökte till rätt vårdnivå. Skillnaden är inte 

signifikant och inget samband kunde identifieras mellan variablerna kontakt tidigare och sökt 

rätt vårdnivå (χ2= 0,65, df = 1, p>0,05). 

Resultatet av denna jämförelse i figur 3 visar att tidigare kontakt med sjukvården ej påverkar 

om patienten söker rätt vårdnivå vare sig på NA eller på AM.  
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Figur 3. Vårdkontakt tidigare kontra sökt fel vårdnivå. Y-axel = antal patienter. AM = Akutmottagning 

(n=30), NA = Närakuten (n=22). 

 

Skillnad mellan män och kvinnor i sökorsaker  

I figur 4 och 5 redovisas hur många i respektive symtomgrupp på AM och NA som var män 

och hur många som var kvinnor. Totalt placerades 16 patienter i buksymtomgruppen, av dessa 

var 14 kvinnor. I skelett/muskel- gruppen placerades 6 patienter varav 5 var män. På NA 

skiljde sig inte grupperna män och kvinnor åt gällande vilka symtomgrupper de blev 

placerade i, resultatet visar att män och kvinnor placerades och fördelades lika över 

symtomgrupperna. 

   

Totalt sökte dock fler kvinnor vård, detta redovisas även i tabell 1. På AM var antalet sökande 

kvinnor betydligt större jämfört med antalet män. På NA var dessa siffror inte lika stora. De 

olika åldrarna i undersökningsspannet har en normalfördelningskurva med medelåldern 20,8 

år på AM och 20,95 år på NA .  

 

 

 

0

5

10

15

20

25

Tidigare kontakt 
(AM)

Ej kontakt tidigare 
(AM)

Tidigare kontakt 
(NA)

Ej kontakt tidigare 
(NA)

Sökt fel

Sökt rätt

Antal 

patienter



18 
 

 

 

Figur 4. Skillnad mellan könen r/t symtom och vårdnivå på Akutmottagning. Y-axel = antal patienter. 

(n=30). 

 

 

 

Figur 5. Skillnaden mellan könen r/t symtom och vårdnivå på Närakuten. Y-axel = antal patienter.  

(n=22). 
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DISKUSSION 

 

Föreliggande studie visar att kvinnor 18-25 år söker mer vård på AM än män i samma ålder 

och i huvudsak i buksymptomskategorin, vilket överlag är den främsta orsaken för den 

undersökta gruppen att söka akutvård. Inga sökande för buksymtom fanns på NA. Den 

vanligaste sökorsaken på NA var allmänna influensasymptom och könsfördelningen var jämnt 

fördelad. Bland män i gruppen 18-25 år på AM var den vanligaste sökorsaken muskel/skelett. 

På både AM och NA fann denna studie inget samband om patienten tidigare sökt vård för 

samma symptom och huruvida de söker sig till rätt vårdinstans. Studiens resultat visar inte 

heller på någon skillnad i huruvida undersökningsgruppen söker mer obefogad vård på AM än 

när den gruppen söker på NA. Sammantagen medelålder på de sökande i 

undersökningsgruppen var 21 år på både NA och AM. 

 

Metoddiskusion 

 

Studien skall ses som grund för diskussion och vidare forskning. Syftet var att undersöka 

trender i unga vuxnas vårdsökande beteende och vara pilotstudie till en större och mer 

generaliserbar studie. Urvalsgruppen var liten, endast 30 respektive 22 individer på respektive 

verksamhet, och det bidrar till föreliggande studies låga generaliserbarhet. Urvalskriterierna 

var breda av anledningen att upptäcka trender i undersökningsgruppen. Undre gränsen var 18 

år och definierades så för att undvika omyndiga sökanden som söker vård på grund av att 

deras förmyndare vill söka vård. På AM i Uppsala tar de emot sökanden ner till 15 år men för 

att undvika risken att patienterna söker av andra skäl utöver ett eget beslut så sattes gränsen 

till 18 år. 25 årsgränsen valdes då författarna till denna studie tror att 18-25 åringar är en 

relativt homogen grupp. Dock visade föreliggande studie att frekvensen av 24-25 åringar var 

låg. Få tidigare studier som undersöker befolkningens vårdsökande beteenden använder en låg 

åldersgrupp. Många studier finner att obefogad AMsökande är associerat till yngre personer 

(Sempere-Selva et al., 2001; Johansen & Finés, 2012).  

 

Datainsamlingen utfördes av mottagande personalen på NA och AM. Resultatet är baserat på 

deras första bedömning. Hela vårdkedjan och vårdförloppet följdes ej eftersom denna studie 
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saknar de resurser och den tid som skulle ha krävts för att samla upp data från all inblandad 

personal. Ett sätt att kunna kontrollera om vårdpersonalens första bedömning stämde överens 

med den slutliga faktiska vårdbehovet vore att genomföra en retrospektiv studie där journaler 

granskades efter vårdbesöket. Detta för att se hur den vidare vården fortlöpte för patienterna. 

Till exempel om patienterna blev hänvisade till egenvård, blev inlagda eller behandlade. 

Studiens resultat vilar på huruvida personalen gör en korrekt initial bedömning, detta är både 

en styrka och en svaghet i föreliggande studie. 

 

Validiteten och reliabiliteten anser författarna vara god i föreliggande studie. Det som avsågs 

att undersökas, frekvensen av obefogad akutbesök, är väl avgränsat och dessa patienter borde 

falla inom denna studies inklusuons/exklusionskriterier. Det finns självfallet flera olika sätt att 

definiera obefogade vårdbesök på och till denna studie har vi överlåtit detta beslut till 

personalen att utifrån sin erfarenhet göra denna bedömning. Vidare så stärks föreliggande 

studies validitet och reliabilitet av att tidigare studier har fått liknande resultat. Tex. så fann ju 

Carret et al., (2009) i sin översiktsstudie ett brett intervall mellan olika studier där det tydligt 

vanligaste förekommande ligger i 20-40 % intervallet och där olika definitioner av begreppet 

obefogad AM användning har använts.  

 

Reliabiliteten på föreliggande studies enkät (bilaga X) kan diskuteras. Den är utformade med 

sjuksköterskor på verksamheterna (AM och NA) och avsågs vara enkel och snabb att fylla i 

av personalen. Med enkäten följde även ett informationsbrev (bilaga X) får att eventuella 

misstag skulle minimeras när enkäterna fylldes i. Dessa två variabler ökar reabiliteten på 

enkäten. Det som likväl sänker reliabilteten är att inget pilottest har utförs av enkäten.  

 

En ur personalstyrkan på NA respektive AM fungerade som kontaktperson. Trots detta var  

bortfallet 8 enkäter på NA, detta minskar den statistiska styrkan i studien. På AM var 

bortfallet 20 enkäter, 30 korrekta enkäter inkom ändå. Då denna studie hade en konsekutiv 

design och målet var att få in totalt 30 enkäter så påverkar inte bortfallet på AM resultatet. 

Tänkbar anledning till att 8 enkäter på NA inte fylldes i och 20 enkäter på AM fylldes i 

inkorrekt kan härledas till bristfällig information till personalen om studien och bristande 

engagemang bland personalen. 
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Författarna valde att slå ihop patienternas sökorsaker i 6 kategorier i enlighet med den 

innehållsanalysmetod som beskrivs i metodkapitlet. Det är författarnas egna bedömningar av 

symtomen, under buksymtom kategoriserades till exempel buksmärta och flanksmärta ihop. 

Hur de olika sökorsakerna kategoriseras kan till viss del påverka resultatet till exempel om en 

jämförelse skulle göras med Backman et al., (2008) som har kategoriserat med ICD-10. Det är 

svårt att få en säkerhet i hur sökorsakerna bör kategoriseras då sökorsaken endast beskrivs 

kortfattat och måste värderas utifrån denna beskrivning istället för faktiska medicinska fakta. 

Till de andra stängda frågorna användes det vedertagna analysprogrammet SPSS. 

 

Resultatdiskussion 

 

Enligt litteraturen söker yngre akutsjukvård för icke akuta besvär mer frekvent jämfört med 

resterande befolkningen (Sempere-Selva et al., 2001; Carret et al., 2009). Kvinnor överlag 

utgör majoriteten av vårdsökande på AM (Hunt, et al., 2006).  Ett av de vanligaste symtomen 

som patienter med icke akuta besvär söker för på AM är mag-tarm besvär (Backman et al., 

2008). Enligt Vila, Kramer, Obiols & Garralda, (2012) finns det en koppling mellan frekventa 

buksmärtor bland ungdomar och känslomässiga/psykiska problem, dessa leder ofta till 

sjukhuskontakt. Buksmärtor är mer vanligt bland kvinnliga unga vuxna. Dessa buksmärtor 

som Vila et al., (2012) rapporterar  är i hög grad kopplade till stress och oro. Resultatet från 

Vila et al., (2012) är intressant att uppmärksamma i relation till resultatet från föreliggande 

studie. I denna studie visade resultatet att 53 % av patienter i åldrarna 18-25 sökte för 

bukrelaterade symtom på akutmottagningen och av dessa var 87 % kvinnor. Trenden som går 

att se från denna studie skulle alltså till viss del kunna bekräfta Vila, et al., (2012) slutsatser. 

Det går dock inte att dra några slutsatser från denna studie rörande orsaken till patienternas 

symtom, därav är sambandet till Vila et al., (2012) osäkert.  

I en rapport från OECD (2013) rapporteras att bland 16-18 åringarna i Sverige har en av fyra 

psykisk ohälsa. En ohälsa som har lett till att aktivitetsersättningsansökningarna har 

fyrdubblats sedan inledningen av 2000-talet och det är den största ökningen bland alla OECD 

länderna. Enligt en OECD-rapport (2013) så skulle dessa ohälsotal kunna motverkas om 

satsningar gjordes på skolhälsovården som OECD rapporterar är för dålig i Sverige, till 

exempel är väntetiden till en skolpsykolog 2 år. Resultatet skulle kunna återspegla en grupp 
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inom samhället som inte mår bra, en grupp som saknar andra instanser att söka hjälp från och 

därav tvingas denna grupp till AM där belastningen redan är hög och patienttrycket stort. Med 

Bouschy & Dubinsky (1999) slutsats i åtanke, att obefogade AM-besök beror på att patienten 

är dåligt informerade om var de ska vända sig vid olika ohälsotillstånd samt  att de inte vet 

vilken hjälp primärvården kan ge, så kan man tänka sig att även vår undersökningsgrupp 

saknar kännedom och kontakt med primärvården. Enligt Semper-Selva et al., (2001) så är den 

viktigaste förklaringen till att patienter söker vård på AM istället för hos sin primärvårdsläkare 

att de har större förtroende för sjukhusvården. Både Semper-Selva et al., (2001) och Bouschy 

et al., (1999) studier fokuserade på hela befolkningen men borde vara applicerbart på 

åldersgruppen 18-25 år.  Den bakomliggande orsaken till att individer söker obefogad 

vårdnivå är osäker men en tänkbar orsak skulle kunna vara en kombination av ovanstående 

tolkningar. 

 

Författarna av föreliggande studie utgår ifrån att patienternas upplevda risk ("perceived 

susceptibility") och upplevda allvarlighetsgrad ("perceived severity") upplever sina symptom 

som tillräckligt allvarliga för att de vill ha hjälp, då de faktiskt har tagit sig till en 

vårdverksamhet. Patienters upplevelse av den egna hälsan påverkar i vilken grad de kommer 

söka sig till AM för icke akuta besvär (Backman et al., 2008; Sarver et al., 2002). De faktorer 

som är intressanta att analysera utifrån HBM är upplevda fördelar och upplevda barriärer. De 

upplevda fördelarna med att söka sjukhusets AM  istället för primärvården som tidigare 

studier identifierat är: mer kvalificerad vård och tillgång till diagnostiska hjälpmedel på 

sjukhusen än i primärvården (Rajpar et al., 2000; Young et al, 1996; Lee et al., 2000), ett 

större förtroende för sjukhusvård och därför en obefogad användning av AM (Semper et al., 

2001), missnöje med den vård som erbjuds i primärvården leder till mer obefogad användning 

av AM. (Sarver et al., 2002) 

 

Upplevda barriärer kan även vara missnöje med vården men en annan vinkel på barriärer är 

svårigheten att komma i kontakt med primärvården och få hjälp samt långa väntetider 

(Backman et al.,2008; Lee et al., 2000; Rajpar et al., 2000). Kostnaden av vården spelar roll 

var man söker (Oktay et al., 2003). 

 

För att styra vårdflöden bör dessa två dimensioner, upplevda fördelar och upplevda barriärer, 

kunna påverkas. Enligt Janz & Beckers studie (1984)  är det också dessa två dimensioner som 
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har störst betydelse för hur man söker vård i allmänhet. De upplevda fördelarna bör kunna 

förändras genom en mer genomgripande information om var i samhället den vårdsökanden 

skall vända sig. Bouschy & Dubinsky (1999) föreslår att den rollen skall falla på 

primärvården som bör knyta band till patienter och kunna bidra till en kunskapsspridning om 

när och för vilka tillstånd som ett AM-besök är befogat. Tillgängligheten till primärvården bör 

även den kunna förbättras för att styra patienter dit istället. Enbart generösa öppettider och 

mer service från primärvården räcker ej för att minska obefogad användning av AM (Van 

Uden, 2004; Oterino de la Fuente et al., 2006). Utöver generösare öppettider och  mer service 

måste även bemötandet vara bra och ett effektivt triagesystem behövs i primärvården där de 

som inte kan vänta får vård snabbt (Campbell et al., 2005). I föreliggande studie fann vi att 

nästan 40 % av de besökande på NA och AM hade haft någon annan vårdkontakt tidigare, ofta 

lägre vårdnivå, men ändå sökt vidare vård på verksamhet som inte är deras vårdcentral eller 

husläkare. Detta i likhet med i Bouschy & Dubinsky (1999) som fann att flertalet i i deras 

studie hade försökt kontakta sin läkare innan AM-besöket. Bouschy & Dubinskys (1999) visar 

också på den brist av kunskap om vad primärvården kan göra för sina patienter. Till-

gänglighet, ett enkelt och snabbt sätt att få vård samt ett bemötande och vård som är värd 

pengarna borde kunna minska obefogad användning av AM. 

 

SBU (2010) har undersökt det vetenskapliga underlaget om hur olika triagemetoder på AM 

kan underlätta vårdflödet. Det som har bäst evidens är ”fast-track”, patienter med lättare 

besvär blir bortsållade och får gå till en läkare bredvid AM där de blir omhändertagna så de 

mer sjuka kan komma in på AM istället. 

 

Slutsats 

 

Enligt föreliggande studie verkar unga vuxna söka fel vårdnivå i ungefär samma utsträckning 

som påvisats i tidigare forskning, tidigare forskning ligger spannet mellan 20 och 40% 

felsökande unga, i vår studie sökte ungefär 20% fel.  (Carret et al., 2009).  En tolkning i 

enlighet med andra studier så spelar primärvården en stor roll i att kontrollera söktrycket på 

AM/NA och hur befolkningen söker vård och hur deras vårdkontakter spelar roll (van Uden, 

2004; Oterino de la Fuente et al., 2006; Campbell et al. 2005). Det kan även finnas andra 

instanser utöver sjukvården som kan spela en roll i ungas hälsa. Till exempel skolhälsovården 

med kuratorstöd, skolpsykolog, skolsjuksköterska. (OECD, 2013) Även om det verkar som att 
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unga vuxna söker en obefogat hög vårdnivå så beror det inte på, enligt författarna av 

föreliggande studie, orsaker som hypokondri och lathet utan på avsaknad av andra alternativ 

och skyddsnät som är utvecklade för att fånga upp unga hjälpsökande. För att fastställa unga 

vuxnas verkliga sökorsaker relaterat till kön, ålder, symtom och lämplig vårdnivå så behövs 

fler studier med större antal patienter om vilka bakomliggande faktorer som påverkar och styr  

ungas vårdsökande. 
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Bilaga 1. Informationsbrevet.                           

Information om enkätundersökningen, Akuten istället 

för Alvedon. 

Studien syftar till att undersöka om hur unga vuxna (18-25 år) söker vård relaterat till kön, ålder, 
symptom och  lämplig vårdnivå. Denna enkätundersökning kommer både utföras på närakuten och 
akutmottagningen i Uppsala under vecka 15. Vi vill med den här enkäten införskaffa oss underlag för 
att möjliggöra en diskussion angående huruvida den unga patientgruppen söker sig till rätt vårdnivå. 
Tillstånd från avdelningschef har inhämtats.  

Undersökningen ingår som en del av examensarbetet som ska skrivas under termin 6 på 
sjuksköterskeprogrammet. För att detta arbete ska kunna genomföras behöver vi följande hjälp. 

Vi önskar få 30 enkäter ifyllda för alla vårdsökande som stämmer in på följande kriterier: 

Inklusionskriterier: 

 18-25 år  

 Söker vård mellan kl. 07.00-23.00. 

Exklusionskriterier: 

 Uppenbart omgående akutsjukvårdsbehov 

 Inkommer med ambulans, ambulansbehov. 

Enkäten består av fem frågor. Till fråga 3 ska patientens sökorsak fyllas i, ett ord räcker här. Det kan 
tex vara buksmärta, psykiska besvär, ryggvärk osv. Till fråga 4 och 5 finns det en följdfråga vardera ( 
fråga 4.1 och 5.1), beroende på vad ni svara på grundfrågorna. Till fråga 5 söker vi vårdpersonalens 
uppfattning om patientens tillstånd. Med detta menar vi ifall din initiala bedömning är att patienten 
borde sökt sig till en annan vårdnivå.: 

◦ Högre vårdnivå = sjukhusvård, akuten, ambulans 

◦ Lägre vårdnivå = Närakuten egenvård, vårdcentral/husläkare, sjukvårdsrådgivning per 
telefon 

 

Din och patientens  medverkan är anonyma! Vid frågor om enkäten eller undersökningen finns vi att 
nå på telefon och mail: 

Gustaf Svensson. Tele: 070 47 30 374. Mail: Gustaf.87@hotmail.com  

David Andersson. Tele: 076 33 96 190. Mail: davidkeandersson@gmail.com 

  Tack för din medverkan!  
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Bilaga 2. Enkäten. 

Akuten istället för Alvedon 

1) Kön 

 Kvinna    

 Man   

2) Ålder  

 

3) Vilken typ av besvär söker patienten för? 

 

 

4) Har patienten sökt vård/råd/kontakt med sjukvården tidigare? (För det aktuella besväret) 

 Ja    

 Nej  

4.1) Om du svarat ja på fråga 4, vilken kontakt har patienten haft tidigare? 

 1177 Sjukvårdsrådgivning 

 Vårdcentral/husläkare  

 Närakuten 

 Akuten 

 Annat  

5) Är din första bedömning att patienten söker till rätt vårdnivå?  

 Ja    

 Nej 

5.1) Om du svaret nej på fråga 5, vilken vårdnivå borde patienten sökt enligt din första bedömning? 

 Högre vårdnivå   (Detta alternativ riktas endast till närakuten) 

 Lägre vårdnivå 
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Bilaga 3. Analysenheten 
Metodtabell 1.Sökorsaker till respektive verksamhet 

Akutmottagningen Närakuten 
Buksmärta Halsont 

Buksmärta Öronbesvär 

Buksmärta Trötthet/svaghet/lättyrsel/feber 

Förgiftning Halsont/snuva/hosta/feber 

Buksmärta Utslag i hårbotten 

Knäskada Urinvägsbesvär 

Handskada (slagit i vägg) Inflammerad talgkörtel 

Mag- tarmblödning Ospecifika symptom 

Allmän svaghet Urinvägsbesvär 

Gipsproblem Sårskada 

Buksmärta Halsont/feber 

Andningsbesvär Kattbett 

Allmän svaghet Halsont/feber 

Buksmärta Sinuit 

Sårskada Nageltrång 

Buksmärta UVI 

Buksmärta Rygg- och muskelvärk 

Extremitetsskada Huvudvärk 

Buksmärta Hudutslag 

Bröstsmärta Hudutslag 

Buksmärta Halssmärta 

Flanksmärta Smärta skulderblad 

Magbesvär  

Buksmärta  

Underbensfraktur  

Allergisk reaktion  

Knäskada  

Buksmärta  

Neurologiska symptom  

Buksmärta  
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Bilaga 4. Totalt frekvens  
 

 

 

Tabell 1. Frekvens över ungas vårdsökande akutmottagningen/Närakuten. 

  

 Akutmottag

ningen 

(AM) 

Procent % 

(AM) 

Närakuten 

(NA) 

Procent % 

(NA) 

Totalt 

1. Antal sökande (n=30)     N=52 

Kvinna  21    (70%) 12  (54%) 33 (63%) 

Man  9       (30%) 10  (46%) 19 (37%) 

      

2. Ålder (n=30)      

18 4  (13%) 0  (0%) 4 (8%) 

19 5  (17%) 3  (14%) 8 (15%) 

20 5  (17%) 8  (36%) 13 (25%) 

21 5  (17%) 1  (4%) 6 (12%) 

22 4  (13%) 7  (32%) 11 (21%) 

23 5  (17%) 3  (14%) 8 (15%) 

24 1  (3%) 0  (0%) 1 (2%) 

25 1  (3%) 0  (0%) 1 (2%) 

      

3. Sökorsaker       

Buksymtom  16  (53%) 0  (0%) 16 (31%) 

Muskel/skelett   6  (20%) 2  (9%) 8 (15%) 

Urogenitala  0  (0%) 3  (14%) 3 (6%) 

Hud/utslag 1  (3%) 5  (23%) 6 (11%) 

Allmänna influensasymtom 2  (7%) 9  (40%) 11 (21%) 

Övrigt  5  (17%) 3  (14%) 8 (15%) 

      

4.  Sökt vård/råd/kontakt 

tidigare? 

     

Ja 19 (63%) 2 (9%) 21 (40%) 

Nej  11  (37%) 20 (91%) 31 (60%) 

      

4.1 Om kontakt tidigare, vart? *      

1177 Sjukvårdsrådgivningen  4 (21%) 1 (50%) 5 (24%) 

Vårdcentral/Husläkare 8 (42%) 1 (50%) 9 (43%) 

Närakuten 1 (5%) 0 (0%) 1 (5%) 

Akutmottagningen  4 (21%) 0 (0%) 4 (19%) 

Annat  5 (26%) 0 (0%) 5 (24%) 

      

5. Har patienten sökt rätt 

vårdnivå? 

     

Ja 25 (83%) 17 (77%) 42 

Nej 5 (17%) 5 (23%) 10 

      

5.1 Om Nej på fråga 5, vilken 

vårdnivå?** 

     

Lägre  5 (100%) 5 (100%) 10 (100%) 

Högre  0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 * Patienten  kan ha sökt flera vårdkontakter tidigare. 3 hade sökt fler än ett 

alternativ.  

**På AM kan endast lägre vårdnivå väljas. 

  

 


