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En akutmottagnings uppdrag syftar till att ta hand om patienter med akut sjukdom eller skada. Varje år besöker ca 1,3 miljoner 
människor en akutmottagning i Sverige, vilket motsvarar var sjätte vuxen människa.
Gemensamt för patienterna är att de upplever någon form av smärta, obehag eller ohälsa. Patienter som söker akutmottagning 
träffar initialt en sjuksköterska som gör en första bedömning. Det är nödvändigt att på något sätt prioritera allvarlighetsgraden 
av de vårdsökande. Triagearbetet beskrivs som stressande då sjuksköterskorna upplever att de har begränsad tid för varje 
patient. De försöker undvika att ställa frågor som de vet kräver långa svar då tid saknas för djupare samtal.

En vanlig nationell definition av en mångbesökare till akutmottagningen är en patient med fyra eller fler akutvårdsbesök 
under en 12-månadersperiod. En liten grupp av mångbesökande patienter står för en stor del av besöken till akutmottagningar. 
Denna grupp patienter tenderar också att vara sjukare, ha en större social problematik och högre dödlighet jämfört med andra 
patienter.

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda mångbesökande patienter på en 
akutmottagning.

Studien planerades och genomfördes med kvalitativ ansats på 
en akutmottagning i västra Sverige. Datainsamlingen skedde 
genom semistrukturerade intervjuer med åtta sjuksköterskor. 
För dataanalys användes induktiv kvalitativ innehållsanalys.

I analysen identifierades tre kategorier samt nio underkategorier som beskrev sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
mångbesökande patienter, enligt figur 1. Kategorierna beskrev emotionell balansgång, professionell komplexitet och 
frustration. Kategorierna representerar både positiva och negativa upplevelser i vårdandet av mångbesökande patienter. 
Sjuksköterskorna beskrev hur dessa patienter bemöttes på olika sätt. Ett gott bemötande står för att mångbesökande patienter 
fick ett lika gott bemötande som alla andra patienter. Vissa sjuksköterskor beskrev hur det kunde hända att sjuksköterskans 
egen inre känsla kunde lysa igenom och att patienten då fick ett sämre bemötande. Sjuksköterskorna tyckte synd om 
patienterna och en del sjuksköterskor bemötte de här patienterna neutralt. Sjuksköterskorna upplevde att arbetsgruppen kunde 
fungera som ett bollplank, där de utbytte tankar och idéer. Men också att de kunde känna press från arbetsgruppen att agera 
enligt gruppens åsikter. Sjuksköterskorna upplevde att mångbesökare ropade ”vargen kommer” vilket gjorde dem rädda för att 
missa ett allvarligt tillstånd. Sjuksköterskorna använde sig av förutfattade meningar om patienterna för att känna sig trygga i 
sitt arbete. Många sjuksköterskor kände sig frustrerade, dels på samhället och sjukvårdens strukturer (eller brist på struktur) 
och dels på de mångbesökande patienterna som upplevdes svåra att hjälpa. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde mångbesökande 
patienter som en komplex patientgrupp som väckte olika sorters 
känslor inom varje sjuksköterska men också i arbetsgruppen.  
Sjuksköterskorna upplevde att det behövs mer kunskap och rutiner 
kring omhändertagandet av dessa patienter.
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Det är viktigt att mångbesökande patienter 
identifieras och lyfts inom arbetsplatsen.
Likaså samarbete inom sjukhuset och kliniken 
samt inom arbetsgruppen kring patienterna är 
viktigt. Att skapa rutiner för att erbjuda en god 
grund för dem som arbetar med dessa patienter 
och för att få möjlighet att ge en god vård till de 
mångbesökande patienterna. 
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