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Abstrakt 

Bakgrund: I Sverige söker ca 2,5 miljoner människor akutsjukvård årligen, trenden är en ökande belast-
ning på akutsjukvården. Patienter som söker akutsjukvård trots att vårdbehovet inte är akut är ett problem 
för både akutsjukvården och patienten. Syfte: Sammanställa gemensamma karakteristika hos de patienter 
som söker akutsjukvård men vid triage bedöms vara icke akut skadade eller sjuka. Metod: Litteraturstu-
die vilken syftar till att att kartlägga och sammanfatta befintlig och relevant kunskap inom området. Re-
sultat: Analysen gav fem kategorier: Kön, Ålder, Sökorsaker, Socioekonomiska faktorer samt Tid på 
dygnet som icke akuta patienter söker akutsjukvård. Kön gav jämn fördelning. Äldre söker akutsjukvård i 
lägre utsträckning än yngre. De vanligaste sökorsakerna var muskuloskeletala besvär, mag och tarmbe-
svär, trauma och skador. Socioekonomiskt utsatta grupper söker akutsjukvård i högre grad. Tidpunkt för 
att söka akutsjukvård var dag och kvällstid på vardagar med en tydlig nedgång nätter och helger. 
Slutsats: Nyttjandet av akutsjukvård ökar och vid icke akuta sökorsaker tillhör en majoritet av patienterna 
de yngre åldersgrupperna. Människor i socioekonomiskt utsatta befolkningsgrupper var mer benägna att 
söka akutsjukvård för icke akuta hälsotillstånd. 
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Problemområde  
Årligen söker ca 2,5 miljoner människor i Sverige akutsjukvård. Mellan åren 2013-2015 ökade 

besöken på akutmottagningen med drygt fyra procent (Socialstyrelsen, 2015). Under en 

femårsperiod år 2009-2014, ökade samtidigt antalet ambulansutryckningar med 30% och tren-

den blir sammantaget en ökad belastning på akutsjukvården (SOS Alarm, 2015).  

 

Socialstyrelsen (2017) redogjorde i sin senaste rapport för höga väntetider på Sveriges akutmot-

tagningar. I medeltal befann sig patienten på akutmottagningen i 3 timmar och 18 minuter. Var 

tionde patient väntade så länge som 6 timmar och 57 minuter eller mer. De senaste åren har 

patienter äldre än 80 år en längre väntetid än patienter i åldersgruppen 19-79 år. Var tionde 

patient äldre än 80 år får vänta upp till 25 minuter längre än yngre åldersgrupper innan de an-

tingen skrivs in i slutenvården eller får lämna akutmottagningen (ibid). Guttman, Schull, Verme-

ulen och Stukel (2011) menar att ökade vistelsetider på akutmottagningen kan innebära ökad 

risk för mortalitet och inläggning i slutenvården under de efterföljande sju dygnen efter besöket 

på akutmottagningen. Ökad vistelsetid på akutmottagningen kan således leda till ökad risk för 

efterföljande konsekvenser för patienten (ibid). Långa väntetider på akutmottagningen för en 

äldre person kan innebära ökade risker med efterföljande konsekvenser på grund av att äldre är 

mer sköra och utsatta rent fysiologiskt än yngre. Akutmottagningen kan dock, ur ett omvård-

nadsperspektiv, vara en plats där äldre och sköra patienter diagnostiseras och behandlas för mal-

nutrition, även om patienten inte ankom av akut orsak (Platts-Mills, 2015) 

    

Ur ett patientperspektiv så riskerar patienter som söker sig till akutmottagningen med ett icke 

akut vårdbehov långa väntetider och detta kan medföra att patienter inte får den vård och omsorg 

de behöver. Patienter som transporteras till akutmottagning trots att vårdbehovet inte är akut kan 

vara ett problem både för akutsjukvården och för patienten (Snooks et al., 2002). Genom att be-

lysa och få en djupare förståelse för gemensamma karakteristika hos icke akuta patienter kan 

eventuellt interventioner utvecklas som kan utveckla bedömning och omvårdnad av patienter 

med ett icke akut vårdbehov. 
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Bakgrund 
 

Perspektiv och utgångspunkter 

 

Teoretisk referensram 

Ur ett omvårdnadsperspektiv betraktas människan som en enhet av kropp, själ och ande och det 

är grundläggande att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt med sig i det dagliga arbetet (Eriks-

son, 1988). Varje patient bör få omvårdnadsprocessen anpassad efter sin unika personlighet, vil-

ket innebär att omvårdnadsprocessen inte kan vara densamma för alla patienter. Eriksson (1988) 

menar att patientanalysen ska ske utifrån hela patientens livsvärld, genom att först få en 

förståelse för de delar som tillsammans bildar patientens hela situation. Varje patient och möte 

är unikt, och varje människa följer sin egen mall. Sjuksköterskan ska i sitt bemötande vara var-

sam, ödmjuk och öppen inför de människor han/hon möter. Det är även viktigt att i omvårdna-

den vara lyhörd inför de förändringar som uppträder hos patienten. Mycket information om pati-

enten baseras på sjuksköterskans perception, vilket är en betydande del i patientanalysen. Ge-

nom att se, höra och känna kan bedömningen av patienten baseras på intervju, observation och 

undersökning (ibid). Det kan bli problem att ge patienterna den omvårdnaden de kräver då det 

uppstår långa väntetider på akutmottagningen (Guttman et al., 2011) 

       

Smärta och lidande är subjektiva upplevelser unika för varje patient. Katie Erikssons 

omvårdnadsteori (1994) om lidande ger en djupare bild för att kunna sätta sig in i lidandets kom-

plexitet. Vid livshotande sjukdom eller upplevelse av att vara allvarligt sjuk är det naturligt att 

känna rädsla inför döden, från att vara frisk till att bli sjuk är både fysiskt och psykiskt oerhört 

svårt. Känslan av att vilja ge upp kan bli stark då det kan bli svårt att känna sig som en del i ett 

större sammanhang längre. Som patient kan  känslor som rädsla, vrede, förtvivlan, maktlöshet 

och fysiskt lidande uppstå (Eriksson, 1994). Det fysiska lidandet kan vara i form av malnutrit-

ion, speciellt för de äldre patienterna (Platts- Mills, 2015). 

       

Om en person blir lidande i samband med vårdandet klassas det som ett vårdlidande. Detta li-

dande borde patienter inte behöva uppleva och ses som ett onödigt lidande. Eriksson (1994) ka-

tegoriserar vårdlidandet i följande kategorier; kränkt värdighet, maktutövning samt fördömelse 

eller straff (Eriksson, 1994). Upplevelsen av att individens värdighet blir kränkt är den form av 

vårdlidande som är vanligast. Att bli ignorerad eller att det slarvas vid behandling där patienten 

upplever att det inte tas hänsyn till den personliga integriteten kan uppfattas kränkande. Genom 

att erbjuda varje patient individuell vård upplevs mindre vårdlidande (Eriksson, 1994). För att 
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kunna ge patienten individuell vård och minska vårdlidande så behövs mer resurser inom ambu-

lansen och akutmottagningar. Med de ökande besöken på akutmottagningarna (Socialstyrelsen, 

2015) och det ökade antalet ambulansutryckningar (SOS Alarm, 2015) kan det bli ett problem 

för patienterna med ökade väntetider som ett resultat (Guttman et al., 2011). 

Togher, O'Cathain, Phung, Turner och Siriwardena (2015) menar att det patienter som söker 

akutsjukvård har gemensamt är en önskan om att få känna sig bekräftade av både den som sva-

rar på larmcentralen och från ambulanspersonalen på plats hos patienten. Togher et al. (2015) 

menar vidare att många patienter upplever osäkerhet och skuld och att det ofta finns tankar om 

att uppta dyra resurser som kanske andra med värre tillstånd hade varit i behov av.  

Rantala, Ekwall och Forsberg (2016) genomförde en studie där de ville undersöka patientens 

subjektiva upplevelse av att bli triagerad till en icke akut vårdnivå av ambulanssjuksköterska på 

plats. Resultatet visade att de patienter som initialt bedömts av larmcentralen att vara av akut ka-

raktär hade en upplevelse av att de ville söka bekräftelse på sitt tillstånd av ambulanspersonalen. 

Patienterna hade känslor av ensamhet, oro och osäkerhet kring hur allvarligt hälsotillståndet var 

och kände sig sedda och bekräftade vid kontakten med larmcentralen. Patienterna kände ibland 

ett behov av att en nära anhörig skulle intyga att deras orsak att söka akutsjukvård var legitim 

och ofta var det andra än patienten själv som ringde efter ambulans (Rantala et al., 2016).  

 

Durand et al. (2012) fann att mer än var tredje icke akuta patient sökte akutsjukvård för att få sin 

smärta eller obehag lindrad, även ångest och oro över tillståndet föranledde besöket på akutmot-

tagningen. Smärta i sig ansågs av patienten vara ett akuttillstånd. Den icke akuta patienten för-

väntar sig att få sin ångest lindrad och att få känna sig bekräftad efter att ha ankommit till akut-

mottagningen. De flesta var själva medvetna om att deras hälsotillstånd inte var av allvarlig ka-

raktär. Durand et al. (2012) menar vidare att tillgängligheten på röntgen och andra undersök-

ningsmetoder på akutmottagningen gör att patienten väljer akutsjukvård i syfte att få sitt behov 

av bekräftelse uppfyllt. Patienter anländer till akutmottagningen på egen hand alternativt med 

ambulans efter larmsamtal (ibid). 

 

Akutsjukvård - prehospitalt och hospitalt 
Enligt Socialstyrelsen (u.å) omfattar akutsjukvård såväl prehospitalt arbete samt akutsjukvård 

som bedrivs vid akutmottagning på sjukhus. Akutsjukvård innebär utredning, diagnostik, be-

handling och uppföljning av akuta sjukdomstillstånd och olycksfall. Inom akutsjukvården sam-

arbetar multidisciplinära team och arbete inom akutsjukvård innebär att kunna bedriva god vård 

och omsorg trots begränsad tid och bakgrundsinformation om patienten som vårdas. 

Vårdinsatserna anpassas och koordineras efter patientens situation och befintliga resurser (ibid). 
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Akutsjukvård är inte begränsat till en specifik tid på dygnet utan bedrivs under dygnets alla tim-

mar (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Durand et al. (2011) fann i sin studie att det inte finns en typisk universell definition av ett icke 

akut besök på akutmottagningen. Däremot framkom det att icke akuta hälsotillstånd associeras 

med symtomens duration. I studien varierade durationen mellan 3 till 72 timmar efter att symto-

men uppstod till att den icke akuta patienten sökte akutsjukvård (ibid). 

 

Akutsjukvårdens bedömningsverktyg 

Triage används av både sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor för att kunna tillämpa bästa 

möjliga vård eller för att transportera alternativt hänvisa patienten till lämplig vårdnivå (Suserud 

& Svensson, 2009). Triage på en akutmottagning betyder att patienter systematiskt indelas i ka-

tegorier utifrån medicinsk angelägenhetsgrad med hänsyn till sitt hälsotillstånd. När arbetet på 

akutmottagningen organiseras i olika flödesprocesser minskar väntetiden till läkare för patien-

terna och även den sammanlagda tiden som de befinner sig på akutmottagningen (SBU, 2010). 

 

Både den intra- och prehospitala akutsjukvården använder sig av Rapid Emergency Triage and 

Treatment System (RETTS), för att snabbt och säkert kunna bedöma vilken vårdnivå som pati-

enten är i behov av. RETTS är det vanligaste triagesystemet inom Svensk akutsjukvård 

(Sandman et al., 2013). Bedömningen görs via kontroll av de vitala parametrarna: andningsfre-

kvens, puls, blodtryck, saturation och kroppstemperatur. De viktigaste vitalparametrarna för att 

avgöra prioriteringsnivå är andningsfrekvens och vakenhetsgrad. RETTS kombineras även av 

‘Emergency symptoms and signs’ (ESS) för att fastställa rätt vårdnivå. I RETTS graderas pati-

enten i fem olika färger; blå, grön, gul, orange och röd. Blå handläggs dock inte inom ambulans-

sjukvården i Skåne. Grön innebär ej livshotande men patienten behöver vård inom rimlig tid, gul 

innebär ej livshotande men patienten behöver akutsjukvård inom rimlig tid. Orange nivå betyder 

potentiellt livshotande och patienten behöver akutsjukvård direkt, röd är livshotande där 

patienten behöver akutsjukvård direkt (Widgren, 2012). 

 

SOS Alarm 

På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112 och informationsnumret 

113 13. Larmmottagning, prioritering och dirigering av ambulanser utförs av SOS Alarm Sve-

rige AB. När larmsamtalen inkommer till SOS Alarm är utgångspunkten i patientens symtom, 

beroende av symtomens art och behovet av akutsjukvård graderas i fyra nivåer; prio 1-akut livs-

hotande symtom eller olycksfall, prio 2- akut men ej livshotande symtom, prio 3- övriga ambu-

lansuppdrag och prio 4- kräver ej tillsyn eller vård av medicinsk personal under transporten och 
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kan genomföras av annat fordon än ambulans (SOS Alarm, u.å). Larmoperatörerna har dels ut-

bildning i triagering av patienter men kan också ge vårdanvisningar i väntan på att ambulans 

anländer på plats hos patienten (Khorram-Manesh, 2011). För att snabbt kunna bedöma patien-

tens hälsotillstånd använder larmoperatören beslutsstödssystemet Svenskt Medicinsk Index, vil-

ket är integrerat i SOS Alarms datasystem (SOS Alarm, u.å). 

 

Prehospital vård 

Den prehospitala vården har en viktig och trygghetsskapande funktion där ambulanssjukvården 

utgör en väsentlig del av det samlade sjukvårdssystemet (Region Skåne, 2016). I 

Socialstyrelsens författningssamling 2009:10 1 kap 2 § Ambulanssjukvård m.m. definieras 

prehospital akutsjukvård som “omedelbara medicinska åtgärder som vidtas av hälso- och 

sjukvårdspersonal utanför sjukhus”. Att ambulanssjukvården, som utgör kärnan i den prehospi-

tala vården, är väl fungerande med hög kvalitet och god kompetens är av avgörande betydelse 

för den svenska hälso- och sjukvården (Region Skåne, 2016).  

 

Enligt ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (2014) ska sjuksköterskan tillsammans med 

samhället ha ansvar för att bistå allmänheten samt särskilt utsatta befolkningsgruppers hälsa och 

sociala behov (Suserud, 2005). En ambulans ska minst en legitimerad sjuksköterska eller specia-

listsjuksköterska. En ‘ambulanssjuksköterska’ är en legitimerad sjuksköterska med ytterligare ett 

års specialistutbildning på universitet med fokus på ambulanssjukvård, vilket leder till en specia-

listsjuksköterskeexamen (SFS 2006:1053). Vårdgivaren ska således ansvara för att en ambulans 

alltid är bemannad med hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att administrera läke-

medel i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. 

       

Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskans kompetensbeskrivning (2012) redogör för de 

kunskaper som krävs för yrket. Ambulanssjuksköterskan ska kunna ge ett ”systematiskt, 

stödjande samt reflekterat omhändertagande i omvårdnadsarbetet till sjuka och/eller skadade pa-

tienter och deras närstående”. Det är elementärt att kunna tolka de symtom och tecken som pati-

enten genom sin anamnes beskriver och att anpassa arbetstempot samt information beroende på 

patientens hälsotillstånd. Som ambulanssjuksköterska ska omvårdnaden ges i syfte att lindra li-

dande samt främja både patientens och närståendes välbefinnande (ibid). 

Ambulanssjuksköterskan fattar självständiga beslut utifrån befintliga riktlinjer kring farmakolo-

gisk behandling och den medicintekniska utrustning som finns i ambulansen (Riksföreningen för 
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Ambulanssjuksköterskor, 2012). Under transport till akutmottagningen bedömer 

ambulanspersonalen patientens hälsotillstånd fortlöpande (Hjälte et al., 2007). 

För att ambulanssjuksköterskan skall kunna utföra prehospital akutsjukvård, genom att vidta 

omedelbara medicinska åtgärder, behövs både riktlinjer och lagar som styr. I Sverige finns lagar 

och riktlinjer reglerade i Socialstyrelsens författning SOFS 2009:10 och i SLAS Medicinska Be-

handlingsriktlinjer, men varje region har egna behandlingsriktlinjer (SOFS, 2009; SLAS, 2011). 

 

Det finns ett regionalt läkarstöd (RLS) för ambulanssjukvården som ambulanspersonal kan 

använda dygnet runt, året runt, för diskussion, stöd och beslut i alla kliniska situationer, som tex 

triage, ordination av läkemedel, ställningstagande om patienten lämnas kvar hemma, kontakt i 

enlighet med vårdprogram eller då teamen vill ha stöd i övrigt. Vid triagering till annan vårdnivå 

än akutmottagning ska ambulansteamen kontakta RLS för diskussion, innan kontakt tas med an-

nan vårdgivare. Under år 2015 hade det regionala läkarstödet närmare 30 000 kontakter med am-

bulansteamen (Region Skåne, 2016). 

 

Wireklint Sundström och Dahlberg (2011) undersökte vad ambulanspersonal ansåg var viktigt 

när de genomförde bedömning av patient. Ambulanspersonal arbetar på platser som på förhand 

är obekanta och anpassar ständigt sitt arbete efter rådande omständigheter hos den unika patien-

ten. Studien visar att ambulanspersonal har som mål att skapa en miljö som är lugn för patienten, 

vid till exempel en offentlig plats ska patienten få den avskildhet som krävs. Genom att skapa 

utrymme för patienten underlättas den nödvändiga undersökningen och bedömningen (ibid).  

En tredjedel av alla ambulansutryckningar som sker triageras ner av personal på plats hos pati-

enten från den prioriteringsnivå som initialt bedömts av larmcentralen. Hos larmcentralen finns 

en säkerhetsmarginal relaterat till att visuellt inte ha en överblick över patientens tillstånd som 

kan bidra till övertriagering av patientens tillstånd (Hjälte et al., 2007). Övertriagering som ger 

patienter en felaktig hög prioritet är ett överutnyttjande av redan begränsade ambulansresurser 

och betyder att resurser ges till personer som inte är i behov av hög prioritet (Ek, 2014). Däre-

mot riskerar patienter med skador av trubbigt våld, skallskador och bäckenskador att bli un-

dertriagerade för att synliga skador saknas (Di Martino et al., 2011). 
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Akutmottagning  

En akutmottagning handhar olika typer av patienter, från de urakuta larm-patienterna med livs-

hotande skador och sjukdomar, till patienter med mindre allvarliga åkommor. Cirka 25 % av pa-

tienterna inkommer med ambulans, 12 % inkommer på remiss, vanligtvis från primärvården me-

dan resterande 63 % själva söker sig till akutmottagningen. Patienter som själva söker akutsjuk-

vård gör det ibland trots att deras åkomma är av en sådan karaktär att den snarare borde behand-

las inom primärvården (Region Skåne, 2016). De nya riktlinjerna för vad som betraktas som 

akutsjukvård betyder även att patientens upplevda hälsa är i fokus och det inkluderar även de 

personer med en upplevelse av ohälsa trots normala vitalparametrar (Riksföreningen för akut-

sjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Patienter med atypiska symtom förefaller vara i riskzonen för över- respektive undertriagering. 

Sjuksköterskans erfarenhet av triagering påverkar utfallet av triagenivå hos patienter med aty-

piska symtom (Sandman, Ekerstad & Lindroth, 2013). Det är viktigt att alla patienter triageras 

till en korrekt vårdnivå genom att sjuksköterskan observerar och dokumenterar alla symtom och 

tecken hos en person som sökt akutsjukvård. Sjuksköterskan kan på så vis identifiera riskpatien-

ter genom att följa riktlinjer som finns till för patienters säkerhet (di Martino et al., 2011). 

Svårbedömda fall på akutmottagningar kan leda till att sjuksköterskor övertriagerar när patienter 

uttrycker subjektiva symtom som inte motsvarar de vitala parametrarna och de patienterna riske-

rar undanträngningseffekter senare i patientflödet och leder till längre väntetider (Sandman et al., 

2013). 

 

En legitimerad sjuksköterska med examen på avancerad nivå med inriktning akutsjukvård kallas 

akutsjuksköterska och ska ha beredskap för det oväntade och oförutsägbara. Akutsjuksköters-

kans yrkeskunnande mynnar ut i förmågan att ge avancerad vård och omvårdnad samt förväntas 

främja och utveckla former för hållbar, säker, personcentrerad och evidensbaserad akutsjukvård 

för att stärka det yrkesetiska förhållningssättet och den professionella rollen. En akutsjukskö-

terska måste kunna identifiera potentiellt livshotande tillstånd och självständigt påbörja farmako-

logisk och medicinsk behandling om situationen så kräver. Att självständigt kunna agera i kom-

plexa vårdsituationer innebär att akutsjuksköterskan har högre handlingsberedskap och priorite-

ringsförmåga än en grundutbildad sjuksköterska och sambandet mellan kompetens hos akutsjuk-

sköterskan och patienters möjlighet till överlevnad och välbefinnande har påvisats (Riksför-

eningen för akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa gemensamma karakteristika hos de patien-

ter som söker akutsjukvård men vid triage bedöms vara icke akut skadade eller sjuka.  

 

Metod 
Uppsatsen genomförs som en litteraturstudie, med induktiv ansats. Induktiv ansats innebär att en 

slutsats formuleras genom att gå ifrån delarna till helheten (Kristensson, 2014). En litteraturstu-

die i detta sammanhang syftar till att kartlägga och sammanfatta befintlig och relevant kunskap 

inom området. 

 
Urval  

Datasökning har genomförts genom sökning av vetenskapliga artiklar i medicinska databaser; 

PubMed och Cinahl. PubMed/Medline är en databas som kontinuerligt uppdateras och cirka 

95% av all medicinsk litteratur däribland omvårdnadstidskrifter kan sökas här. Medline produce-

ras av National Library of Medicine (NLM) och skapades i syfte att öka tillgången på referenser 

och fulltextartiklar. NLM erbjuder en version tillgänglig för alla genom PubMed, vilken har an-

vänts vid insamling av data i denna litteraturstudie. Cinahl är en databas som framförallt innefat-

tar omvårdnadsvetenskaplig referenser och litteratur (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011). 

 

Inklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar som inkluderades i litteraturstudien var skrivna på engelska eller svenska. 

Studierna var relevanta för syftet som behandlar karakteristika för patienter som triageras till en 

icke akut nivå inom akutsjukvården. Studier som behandlar såväl ambulanssjukvård, akutsjuk-

vård och akutmottagning har inkluderats. Vidare har studier av hög kvalitet valts. 

 

Exklusionskriterier 

Studier äldre än 10 år samt studier som inte genomfördes i länder med liknande kontext som 

svensk akutsjukvård exkluderades i litteraturstudien. 

 

Genomförande av datainsamling 

I litteratursökningen har sökord valts utifrån syftet, det vill säga karakteristika hos de patienter 

som söker akutsjukvård men vid triage bedöms vara icke akut skadade eller sjuka. Sökord av ka-

raktär fritextord har använts för att få en bredd i sökningen, vilka redovisas i tabell 1 och 2. 
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Forsberg & Wengström (2016) beskriver urvalsprocessen i olika steg, vilken denna litteraturstu-

die har följt. Val av databaser har baserats på tillgången på vetenskapliga artiklar inom omvård-

nadsvetenskap och valet föll därmed på PubMed och Cinahl. Genom att initialt granska artiklar-

nas titlar valdes de abstrakt ut som sedan undersöktes närmare, utifrån relevans för syftet avgjor-

des vilka artiklar som därefter valdes ut till urval 1 och lästes i sin helhet. Vid denna artikel-

granskning lästes 26 artiklar igenom, 18 artiklar valdes bort då studierna inte höll önskad kvali-

tet samt att det vid genomläsning blev tydligt att de inte svarade mot litteraturstudiens syfte. Ge-

nom sekundärsökning hittades ytterligare två artiklar som inkluderades i analysen, enligt Friberg 

(2012) är sekundärsökning en metod som bör användas vid datainsamling. De artiklar som för-

fattarna ansåg hade relevans för syftet gjordes det därefter en kvalitetsgranskning på (Forsberg 

& Wengström, 2016). Vid kvalitetsgranskningen fann författarna att samtliga kvarvarande artik-

lar höll en hög kvalitet och totalt tio artiklar inkluderades i analysen. 

 

Tabell 1. Sökschema PubMed 

Databas 

PubMed 
Sökord Antal träffar Granskning 

av titel 
Abstract 

granskade 
Urval 1 Urval 2 

#1 non emergency am-
bulance patient 

1072 181 12 5 1 

#2 unnecessary ambu-
lance 

79 79 6 1 0 

#3 non urgent patient 
ambulance 

77 77 7 4 1 

#4 ambulance use 
low acuity prehospi-
tal 

21 21 5 1 1 

#5 prehospital triage 
ambulance- nurse 

80 43 3 1 0 

#6 emergency inappro-
priate use  
associated factors 

401 10 3 1 1 

#7 characteristics non 
emergency patients 

5328 75 3 1 0 

#8 characteristics non 
urgent patients 

1145 50 3 1 0 

#9 non urgent AND 
ambulance AND 
priority AND triage 

5 5 3 0 0 

#10 non urgent AND 
ambulance AND tri-
age 

31 31 7 0 0 
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#11 ambulancenurse 
AND non urgent 

13 13 4 0 0 

#12 Triage Patients 
Emergency Ambu-
lance 

1703 30 4 1 0 

#13 ambulance without 
medical needs 

291 89 6 1 0 

#14 ambulance ED non 
urgent 

32 32 7 2 1 

#15 non urgent ambu-
lance characteristics 

23 23 8 1 0 

 
 
 
 

Tabell 2. Sökschema Cinahl 

 

Databas Ci-

nahl 
Sökord Antal träf-

far 
Gransk-

ning av ti-

tel 

Abstract 

granskade 
Urval 1 Urval 2 

#1 non emergency ambu-
lance patient 

198 50 4 1 0 

#2 characteristics non 
emergency patients 

556 82 2 1 1  

#3 characteristics non ur-
gent patients 

93 45 4 0 0 

#4 low acuity ED charac-
teristics 

17 17 6 3 2 

 
 

Genomförande av databearbetning 

Genom att använda vedertagna granskningsmallar har kvalitetsnivån på de vetenskapliga artik-

larna värderats. Till hjälp har granskningsmallar från Willman et al. (2011) använts, en gransk-

ningsmall för kvalitativa studier (bilaga 1) och en granskningsmall för kvantitativa studier (bi-

laga 2). Varje punkt i granskningsmallen gav en poäng vid positivt svar. Efter genomförd 

granskning sammanställdes antal poäng i syfte att med hjälp av siffror bedöma den vetenskap-

liga artikelns kvalitet i procent. Antal procent klassificerar huruvida artikeln håller en låg, medel 

eller hög kvalitet. I enlighet med Willman et al. (2011) valde författarna att artiklar med hög 

kvalitet ska nå 75-100%, medel kvalitet 50-74% och låg kvalitet 0-49% (ibid). 

 



 

 
12 
 

Efter kvalitetsgranskning och genomläsning av det insamlade materialet diskuterade författarna 

artiklarnas resultat inför analysen. Friberg (2012) beskriver en strukturerad analys som bygger 

på tre steg, initialt genomläsning av insamlad data för att få en förståelse och helhetsbild av det 

insamlade materialet. Sedan följde en process där likheter och skillnader identifierades samt ana-

lyserades. Därefter sorterades och sammanställdes dessa likheter och skillnader så att författarna 

fick en tydlig överblick över den insamlade datan. Enligt Forsberg & Wengström (2013) ska de 

vetenskapliga artiklarna bearbetas med utgångspunkt i syftet. I analysarbetet delades datan upp i 

mindre delar, varefter delarna granskades enskilt. Slutligen bildade de granskade delarna tillsam-

mans en helhet (ibid). 

 

Forskningsetiska avvägningar 

Vid litteraturstudier inhämtas ingen ny empirisk data, men i granskningen av vetenskapliga ar-

tiklar har den etiska aspekten likväl beaktats. I litteraturstudien inkluderades vetenskapliga artik-

lar som granskats enligt Helsingforsdeklarationens principer eller motsvarande (Sveriges läkar-

förbund, 2014). Studier med dokumenterade tillstånd från forskningsetiska kommittéer eller där 

studiens författare på annat sätt dokumenterat etiska överväganden för aktuell studie har valts 

(Forsberg & Wengström, 2013). Kristenssson (2014) framhåller de fyra centrala forskningse-

tiska principerna; autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och rättviseprincipen. 

I kvalitetsgranskningen av artiklarna har de etiska principerna beaktats. 
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Resultat 
I bearbetningen av de tio vetenskapliga artiklarna framkom fem kategorier som presenteras ne-

dan i resultatet (diagram 1). Kategorier är kön, ålder, sökorsaker, socioekonomiska faktorer och 

tid på dygnet som icke akuta patienter söker akutsjukvård.  

 

Diagram 1. Kategorier 

 
Kön 

Sju av åtta studier visade att det är en jämn fördelning mellan män och kvinnor som söker akut-

sjukvård med icke akuta hälsotillstånd (Backman, Blomqvist, Lagerlund, Carlsson-Holm & 

Adami, 2008; Bardelli & Kaplan, 2013; Booker, Simmonds & Purdy, 2014; Carret, Fassa & 

Kawachi, 2007; Dinh et al., 2016; Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 2007; Unwin, Kinsman, 

& Rigby, 2016). Hjälte et al. (2007) gjorde en studie där 1977 patienter inkluderades, forskarna 

fann att 31% av de som sökte akutsjukvård var av icke akut karaktär. Studien undersökte skillna-

der mellan akuta och icke akuta patienter och fann att det var en jämn fördelning mellan män 

och kvinnor gällande kön i båda grupperna. 

 

Ålder 

Nio studier visar att patienter ur de yngre åldersgrupperna i väsentligt högre utsträckning söker 

för icke akuta hälsotillstånd, patienter ur de äldre åldersgrupperna söker i väsentligt lägre ut-

sträckning för icke akuta hälsotillstånd (Backman et al., 2008; Bardelli & Kaplan, 2013; Carret 

et al., 2007; Dinh et al., 2016; Durant & Fahimi, 2012; Jones, Jones, O'Brien & Lee-Poy, 2015; 
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Unwin et al., 2016; Vanstone, Belanger, Moore & Caudle, 2014). En tydlig trend kan ses i att 

det är patienter i åldersgruppen 20-49 år som mer frekvent söker för icke akuta hälsotillstånd 

(Backman et al., 2008; Bardelli & Kaplan, 2013; Carret et al., 2007; Dinh et al., 2016; Durant & 

Fahimi, 2012; Unwin et al., 2016; Vanstone et al., 2014). Jones et al. (2015) konstaterar att 

patienter äldre än 65 år i lägre utsträckning triageras till en icke akut nivå. 

 

Unwin et al. (2016) genomförde en studie där 2987 patienter som sökte akutsjukvård ingick, 477 

patienter av studiens population triagerades till en icke akut nivå. Forskarna fann i sin studie att 

en betydande andel av de icke akuta patienterna var under 25 år. Åldersgruppen 15-24 år ut-

märkte sig med 21,4% och totala andelen i åldersgruppen 0-24 år var 45,5%. Durant och Fahimi 

(2012) fann att nästan varannan patient som på egen hand tog sig till akutmottagningen tillhörde 

åldersgruppen 25-44 år. Carret et al. (2007) studie visar på liknande resultat där 28,6% av de 

icke akuta patienterna var i åldersgruppen 20-34 år och 25% var i åldersgruppen 35-49 år.  

 

Sökorsaker 

Fem av nio studier visar att muskuloskeletala besvär är den vanligaste sökorsaken för de patien-

ter som söker akutsjukvård för icke akuta hälsotillstånd (Backman et al., 2008; Dinh et al., 2016; 

Jones et al., 2015; Unwin et al., 2016). Fyra av nio studier anger ohälsotillstånd relaterade till 

mag- och tarmkanalen som vanlig sökorsak hos den icke akuta patienten (Backman et al., 2008; 

Bardelli & Kaplan, 2013; Dinh et al., 2016; Hjälte et al., 2007). Fyra av nio studier visade även 

att trauma och skador var en frekvent sökorsak (Backman et al., 2008; Dinh et al., 2016; Durant 

& Fahimi, 2012; Jones et al., 2015). 

 

Unwin et al. (2016) undersökte genom en tvärsnittsstudie 477 icke akuta patienters perspektiv i 

valet att söka akutsjukvård. De fann att nästan var tredje icke akuta patient sökte akutsjukvård 

för muskuloskeletala besvär, exempelvis smärta eller skada i led, extremitet och rygg vilket be-

kräftas av Dinh et al. (2016) som genomförde en retrospektiv studie där befolkningsregister an-

vändes för att kartlägga sökorsaker på akutmottagningar i Australien. Närmare 5 miljoner pati-

enter ingick i studien och forskarna fann att mer än var tredje patient som sökte för icke akuta 

hälsotillstånd uppgav muskuloskeletala skador som sökorsak. Backman et al. (2008) genomförde 

en tvärsnittstudie med 736 informanter där det gjordes en jämförelse mellan icke akuta sökorsa-

ker på akutmottagningen och primärvården. Nästan var fjärde patient sökte för besvär relaterade 

till mag- och tarmkanalen och var femte patient sökte för muskuloskeletala besvär. Även trauma 

som sökorsak var vanligt förekommande i studien då var femte icke akuta patient ankom på 

grund av trauma. Backman et al. (2008) fann att patienter som sökte sig till akutmottagningen 
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hade haft sina symtom betydligt kortare tid än de patienter som sökte sig till primärvården. Näs-

tan varannan icke akut patient på akutmottagningen hade haft sina symtom kortare än ett dygn. 

Hjälte et al. (2007) undersökte i vilken omfattning patienter med ohälsotillstånd relaterade till 

buk och urinvägar var i behov av ambulanstransport. Författarna fann att 42% av patienterna 

med dessa sökorsaker inte var i behov av prehospital akutsjukvård. 

 

Socioekonomiska faktorer 

Ett flertal av studierna har undersökt socioekonomiska faktorer bland de patienter som söker 

akutsjukvård för icke akuta hälsotillstånd. Av de studier som har kartlagt socioekonomiska fak-

torer hos de patienter som söker för icke akuta orsaker visar forskningen att patienter från socio-

ekonomiskt utsatta befolkningsgrupper var mer benägna att söka akutsjukvård för icke akuta häl-

sotillstånd (Backman et al., 2008; Carret et al., 2007; Durant & Fahimi, 2012; Vanstone et al., 

2014). 

 

Vanstone et al. (2014) kartlade genom en retrospektiv observationsstudie cirka 2,5 miljoner be-

sök på akutmottagningar i Kanada, forskarna menar att det är betydligt högre andel av de mest 

utsatta befolkningsgrupperna som söker akutsjukvård. Studien visade även att det är en högre 

andel av de utsatta befolkningsgrupperna som söker för icke akuta orsaker. Mer än var fjärde pa-

tient som ankom akutmottagningen tillhörde socioekonomiskt utsatta befolkningsgrupper och 

hälften av dessa patienter hade sökorsaker som var icke akuta. Man såg även att i de socioekono-

miskt utsatta befolkningsgrupperna stod de yngre patienterna i åldersgruppen 20-30 år för en 

stor andel (ibid). 

 

Tid på dygnet som icke akuta patienter söker akutsjukvård 

De studier som jämför vilken tid på dygnet och veckan som patienter söker på akutmottagningen 

med icke akuta hälsotillstånd har kommit fram till att den största delen patienter söker dag- och 

kvällstid och på vardagar, med en tydlig nedgång på nätter och helger (Dinh et al., 2016; Durant 

& Fahimi, 2012; Jones et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 



 

 
16 
 

Diskussion 
 

Diskussion av vald metod 

I analysen utgick författarna från syftet; Finns det gemensamma karakteristika hos de patienter 

som söker akutsjukvård men vid triage bedöms vara icke akut skadade eller sjuka. Litteraturstu-

die valdes som metod för att besvara studiens syfte. Enligt Friberg (2012) syftar litteraturstudie 

till att sammanställa befintlig forskning för att besvara en frågeställning och på så sätt få kun-

skap om ett specifikt omvårdnadsrelaterat område. De databaser som användes i datain-

samlingen var PubMed och CINAHL, sökschema kan ses i tabell 1 och 2, dessa databaser är 

lämpliga för sökning av omvårdnadsvetenskaplig forskning (Willman et al., 2011). Databassök-

ningarna i PubMed och Cinahl har varit tillfredsställande och författarna fattade därför beslutet 

att inga fler databaser behövde användas. Sekundärsökning användes och två av de valda studi-

erna (Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 2007; Bardelli & Kaplan, 2013) hittades med denna 

metod. Friberg (2012) menar att sekundärsökning är en metod som bör användas vid datain-

samling, på så vis kan referenslistor på intressanta studier studeras. Sökorden valdes utifrån syf-

tet och var av karaktär fritextord. Inklusionskriterierna exkluderade studier som hade kunnat 

vara intressanta utifrån litteraturstudiens syfte, framförallt den valda tidsgränsen gjorde att po-

tentiellt intressanta artiklar inte föll inom ramen för valda inklusionskriterier. Författarna disku-

terade och kom fram till att endast studier som är 10 år eller yngre skulle inkluderas i datain-

samlingen, i syfte att få ett så aktuellt resultat som möjligt. Författarna har gemensamt genom-

fört kvalitetsgranskningen och vedertagna granskningsmallar har använts i syfte att säkerställa 

att de vetenskapliga artiklarna håller hög kvalitet. Till hjälp har granskningsmallar från Willman 

et al. (2011) använts, såväl granskningsmall för kvalitativa studier och granskningsmall för 

kvantitativa studier har använts. Författarna av föreliggande litteraturstudie stötte på svårigheter 

vid granskningen av vissa av de vetenskapliga artiklarna, då granskningsmallen för kvantitativa 

studier till viss del var anpassad för RCT-studier. Vi har dock bedömt att studierna utifrån syftet 

är så pass intressanta att vi har valt att bedöma dessa utifrån relevanta parametrar och inkludera 

dessa i vårt resultat. Endast studier med hög kvalitet har valts till dataanalysen. Sökningarna i 

PubMed och Cinahl tillsammans med sekundärsökningen gav slutligen tio vetenskapliga artiklar 

till dataanalysen. Endast studier utförda i länder med liknande kontext som Sverige inkluderades 

i datainsamlingen, i syfte att finna data som är applicerbar på svenska förhållanden. De studier 

som ingår i analysen är gjorda i Australien, USA, Sverige, Storbritannien, Brasilien och Kanada, 

vilket kan ge en bild över karakteristiska av icke akuta patienter inom akutsjukvården i de länder 

som har liknande förhållanden i sin akutsjukvård. 

 



 

 
17 
 

Diskussion av framtaget resultat 

Studiens syfte var att sammanställa gemensamma karakteristika hos de patienter som söker akut-

sjukvård men vid triage bedöms vara icke akut skadade eller sjuka. De kategorier som framkom 

i resultatet är kön, ålder, sökorsaker, socioekonomiska faktorer och tid på dygnet som icke akuta 

patienter söker akutsjukvård. Föreliggande litteraturstudie visar att det är en jämn fördelning av-

seende kön bland de patienter som söker akutsjukvård för icke akuta hälsotillstånd. Det var svå-

righeter att få fram en tydlig bild över exakt vilken åldersgrupp som ankommer akutmottag-

ningen med icke akuta sökorsaker, då studierna inte har använt sig av samma åldersgrupper i 

sina studier. I själva verket är det ingen av studierna som använder sig av samma åldersgrupper, 

men en tydlig trend kan ändå ses i att det är patienter ur de yngre åldersgrupperna 20-49 år som 

mer frekvent söker för icke akuta besvär (Backman et al., 2008; Bardelli & Kaplan, 2013; Carret 

et al., 2007; Dinh et al., 2016; Durant & Fahimi, 2012; Unwin et al., 2016; Vanstone et al., 

2014). Durand et al. (2012) gjorde i sin studie en jämförelse mellan de patienter som ankom 

akutmottagningen med ambulans och de patienter som tog sig till akutmottagningen på egen 

hand, samtliga i studien var patienter som sökte för icke akuta hälsotillstånd. Forskarna fann en 

signifikant skillnad mellan patientgrupperna gällande ålder, i den urvalsgrupp där patienter tog 

sig till akutmottagningen på egen hand var det en liten andel äldre patienter. Knappt tio procent 

av patienterna som tog sig till akutmottagningen på egen hand var 65 år eller äldre, det var fram-

förallt de yngre åldersgrupperna som sökt akutsjukvård för icke akuta hälsotillstånd. Det visar på 

likheter med det resultat som föreliggande litteraturstudie fann, båda studierna visar att yngre pa-

tienter i större utsträckning söker akutsjukvård för icke akuta hälsotillstånd. Likaså var patienter 

från socioekonomiskt utsatta befolkningsgrupper mer benägna att använda sig av akutsjukvård 

trots att sökorsaken inte var icke akut. Ytterligare en gemensam nämnare med Durand et al. stu-

die är tidsaspekten, patienter med icke akuta sökorsaker söker akutsjukvård framförallt dag- och 

kvällstid och på vardagar. En skillnad mellan föreliggande litteraturstudie och Durand et al. stu-

die var fördelningen mellan män och kvinnor, cirka 55% av patienterna i Durand et al. studie var 

kvinnor jämfört med den jämna fördelningen mellan könen som föreliggande resultat visade. 

 

Eriksson (1988) menar att varje patient och möte är unikt och att vårdprocessen inte kan vara 

densamma för alla patienter, patientanalysen ska därför ske utifrån den unika patientens livs-

värld och därmed skapa en förståelse för patientens hela situation. Såväl akuta som icke akuta 

patienter ska mötas av vårdpersonal som är varsamma, ödmjuka och öppna oavsett sökorsak. 

Smärta, ångest och lidande är subjektivt och inte förbehållet bara den akuta patienten, utan i hög 

grad aktuellt även för den icke akuta patienten som söker akutsjukvård. 
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Rantala et al. (2016) studie visar att patienter som får sina symtom tagna på allvar av ambulans-

personalen och får ett professionellt och empatiskt bemötande ofta upplever ett minskat behov 

av sjukhusvård. När patienten kände sig bekräftad som person gick ofta känslan från osäkerhet 

till att känna sig delaktig i beslutsprocessen gällande om patienten skulle stanna hemma utan 

akutsjukvård eller inte. Men det förekommer även att patienter upplever att de inte blir tagna på 

allvar, får ett okänsligt och ointresserat bemötande och det uppstår då en känsla av värdelöshet 

och maktlöshet hos patienten (ibid). 

 

Togher et al. (2015) fann att patienter upplever att både larmcentral och ambulanspersonal be-

kräftar dem och deras beslut att söka akutsjukvård. Patienterna upplevde även tillit till ambulans-

personalen samt en känsla av att kunna lämna över ansvaret till en professionell som i situat-

ionen vet hur och vad som ska göras. Den sociala förmågan som att vara lugn, vänlig och infor-

mativ var egenskaper som patienter uppskattade hos såväl larmcentral som ambulanspersonal, 

vilket bidrog till tillit och minskad oro hos patienten (Togher et al., 2015). Det finns tre aspekter 

i ambulanspersonalens sätt att kommunicera som lugnar patienten; att lyssna, ge information och 

hur informationen kommuniceras. En snabb ambulansutryckning värderas högt, av både den 

som söker akutsjukvård för livshotande tillstånd men även för andra mindre allvarliga hälso-

tillstånd. En patient som känner panik och stor rädsla kan uppleva att även ett par minuters 

väntan som en väldigt lång tid och för den patient som är ensam är väntan ofta ännu värre (ibid). 

Generellt söker människor med icke akuta åkommor akutsjukvård för att de inte förstår sina 

egna åkommor eller svårighetsgraden av sin sjukdom och har behov av bekräftelse eller behov 

av att genast bli av med smärta och obehag. Även om patienter är medvetna om att deras pro-

blem är icke akut, farligt eller kommer att bli mer allvarligt så betyder bekräftelsen att deras 

upplevelse av smärta och obehag reduceras till en hanterbar nivå (Lega & Mengoni, 2008) 

 

Durand et al. (2012) undersökte vad som föranleder den icke akuta patienten att söka sig till 

akutmottagningen. Var tredje patient hade försökt boka tid hos sin primärvårdscentral innan be-

söket på akutmottagningen. 80% av patienterna hade på egen hand fattat beslut om att söka akut-

sjukvård medan 16% hade blivit remitterade av primärvården. Nästan varannan patient rådfrå-

gade om lindriga traumaskador. För de patienter som först hade vänt sig till primärvården var det 

dels svårigheter att få en tid, men även att öppettiderna inom primärvården inte passade ihop 

med deras arbetstider. Durand et al. menar att många patienter väljer akutmottagningen i egen-

skap av kräsna vårdkonsumenter, det finns en medvetenhet om sjukvårdens uppbyggnad och vil-

ken primärvård som finns tillgänglig men patienten fattar trots det beslutet att vända sig till akut-

mottagningen med icke akuta hälsotillstånd på grund av dess tillgänglighet och effektivitet 
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(ibid). Det faktum att en stor andel icke akuta patienter före sitt besök på akutmottagningen har 

försökt boka en tid hos primärvården visar att en stor andel av de icke akuta patienterna befinner 

sig på fel vårdnivå. Durand et al. (2012) menar att mer än var tredje icke akuta patient sökte 

akutsjukvård för att få sin smärta eller obehag lindrad, ångest och oro över tillståndet bidrog till 

besöket på akutmottagningen. Smärta i sig ansågs av patienterna vara ett akuttillstånd, den icke 

akuta patienten förväntar sig att få sin ångest lindrad och få känna sig bekräftad efter att ha an-

kommit till akutmottagningen. De flesta var själva medvetna om att deras hälsotillstånd inte var 

av allvarlig karaktär (ibid).  

 

Ur ett omvårdnadsperspektiv ska sjuksköterskan betrakta patienten ur ett holistiskt synsätt, i om-

vårdnadsarbetet ska sjuksköterskan ta hänsyn till patientens kropp, själ och ande. Det gäller för 

den akuta patienten såväl som för den icke akuta patienten, omvårdnadsprocessen ska alltid an-

passas efter den unika personens livsvärld (Eriksson, 1988). Togher et al. (2015) menar att pati-

enter som söker akutsjukvård har en önskan om bekräftelse, många patienter känner skuld och 

osäkerhet gällande att uppta dyra resurser som andra mer sjuka hade varit i behov av. Eriksson 

(1988) menar att sjuksköterskan i sin yrkesroll ska vara varsam, lyhörd, ödmjuk och öppen i 

mötet med varje patient (Eriksson, 1988). 

 

Att lindra och bekräfta patientens lidande är för sjuksköterskor att använda sig av personcentre-

rad vård. Inom personcentrerad omvårdnad står personens individuella behov av omvårdnad i 

centrum. Vid ohälsa och sjukdom minskar en persons självständighet och dess beroende av 

andra ökar (Elmqvist, Fridlund & Ekeberg, 2008). Omvårdnad är att ge enskilda människor det 

de behöver som bygger på deras upplevelser och erfarenheter (Wiman & Wikblad, 2003). 

Personcentrerad vård handlar om att lyfta fram den sjuka personens perspektiv och bilda partner-

skap, samt hjälpa personen att vilja vara en del av sin egen vård (Ekman et al., 2011). Som sjuk-

sköterska är det viktigt att ta sig tid att känna in, lyssna och utvärdera personens lidande och be-

hov. Den personcentrerade vården handlar om bekräftelse genom att ge värdig vård, delaktighet, 

hur patienten bemöts och respekt utav dess autonomi (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). 
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Slutsats och kliniska implikationer 

Föreliggande litteraturstude fann att yngre åldersgrupper i större utsträckning söker akutsjukvård 

för icke akuta hälsotillstånd vilka hade kunnat hanterats på annan vårdnivå. Det icke akuta vård-

sökandet är jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Människor i socioekonomiskt utsatta be-

folkningsgrupper var mer benägna att söka akutsjukvård för icke akuta hälsotillstånd. Musku-

loskeletala besvär är en vanlig sökorsak samt ohälsotillstånd relaterade till mag- och tarmkana-

len. Även trauma och skador är en vanlig sökorsak hos den icke akuta patienten. Dag- och 

kvällstid och på vardagar är den tid som flest icke akuta patienter söker akutsjukvård. Litteratur-

studien bidrar med ökad kunskap och förbättrad förståelse om karakteristika för den icke akuta 

patienten som söker akutsjukvård, vilken kan vara till hjälp och öka medvetenheten för vårdper-

sonal i mötet med den icke akuta patienten inom akutsjukvård. 

 

Författarnas arbetsfördelning 

Litteraturstudiens arbetsfördelning har fördelats jämnt mellan författarparet. I datainsamlingen 

har båda författarna sökt i PubMed och Cinahl och den efterföljande kvalitetsgranskningen har 

båda granskat och arbetat med. När kvalitetsgranskningen var slutförd bearbetade båda förfat-

tarna samtliga artiklar och tillsammans genomfördes en analys över den insamlade datan. Resul-

tat och diskussion har sammanställts tillsammans. 
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