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Sammanfattning  

 

Bakgrund: Akutsjukvård är vård som ges till följd av medicinskt akuta tillstånd. 

Akutmottagningarna fyller en unik funktion genom att ta emot akuta patienter dygnet runt 

utan en bokad tid. Högbelastade akutmottagningar associeras med sämre medicinsk och 

patientupplevd kvalité och kan utgöra en risk för patientsäkerheten. Redan idag är det den 

äldre populationen som oftast besöker akutmottagningen, och detta förväntas bli värre i takt 

med att andelen äldre i befolkningen ökar.  

Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga och beskriva de äldre patienterna som 

genomför minst två akutmottagningsbesök inom loppet av 30 dagar.  

Metoder: Studien genomfördes vid Medicinkliniken på Universitetssjukhuset Örebro. 

Undersökningsgruppen avgränsades till patienter äldre än 65 år som under 

undersökningsperioden, juli, augusti och september år 2013 genomförde minst två 

akutmottagningsbesök under loppet av 30 dagar. Sjukhusets databas användes för att erhålla 

en studiepopulation på totalt 158 patienter som sedan studerades utifrån demografiska och 

medicinska faktorer.  

Resultat: 371 akutmottagningsbesök registrerades under undersökningsperioden. I snitt 

besökte varje patient akutmottagningen 2,3 gånger. De vanligaste besöksorsakerna var 

bröstsmärta och dyspné. 40,5 % av studiepopulationen var mångbesökare och 71,5 % hade 

minst tre kroniska diagnoser. Andelen som skickades hem jämfört med andelen som lades in 

var högre vid besök 1 och detta förhållande var omvänt vid besök 2. Männens besöks- och 

inläggningsfrekvens var högre jämfört med kvinnornas ett år tillbaka.  

Slutsats: Resultaten i denna studie framhävde vissa karaktäristika hos patienterna som 

återkom till akutmottagningen inom 30 dagar. Vidare studier krävs för att säkerställa att dessa 

drag är karaktäristiska för just denna patientkategori.   
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1. Bakgrund 

 

1.1 Akutsjukvård  

Akutsjukvård avser all vård som ges till följd av medicinskt akuta tillstånd [1] och enligt 

MeSH vokabulären innebär termen akutsjukvård följande: "Sjukvårdstjänster speciellt 

avsedda, bemannade, och utrustade för akut patientvård" [2]. MeSH, Medical Subject 

Headings är en kontrollerad vokabulär som används för att katalogisera medicinska ord och 

fraser vid NLM (U.S. National Library of Medicine). 

Idag kan de akuta patienterna vända sig till olika typer av mottagningar utöver de traditionella 

sjukhusbundna akutmottagningarna, några exempel på dessa är: vårdcentralernas akuta tider, 

närakuter och cityakuter [1]. Dessa alternativ till de traditionella akutmottagningarna har 

under senare år grundats som ett resultat av- och försök till att klara av den ökande mängden 

akutbesök [3]. 

 

1.2 Sjukhusbunden akutmottagning 

Begreppet "Sjukhusbunden akutmottagning" syftar på en akutmottagning med två eller fler 

somatiska specialiteter som är samlokaliserade. I detta begrepp ingår inte andra 

akutmottagningar som exempelvis: akutmottagning med endast en somatisk specialitet, 

närakut eller närsjukhus med jourmottagning eller psykiatrisk akutmottagning. Enligt denna 

definition fanns det 70 stycken sjukhusbundna akutmottagningar i Sverige år 2013, varav en 

av dessa finns på Universitetssjukhuset Örebro. Medicin, kirurgi och ortopedi är de vanligast 

förekommande specialiteterna vid en akutmottagning och de har i regel öppet dygnet runt alla 

dagar i veckan [1]. Sjukhusens akutmottagningar fyller en unik funktion genom att ta emot 

patienter som inte har en avsatt tid, och därmed omhändertas där i stort sett all icke planerad 

vård. Vårdförloppet vid en akutmottagning börjar med att en patient anländer och blir 

inskriven och avslutas med en utskrivning. Ankomsten kan ske i form av att patienten 

kommer gående eller anländer via exempelvis en ambulans. Efter avslutat besök kan patienten 

antingen skickas till hemmet eller bli inskriven vid en klinik på sjukhuset för fortsatt vård. 

Tiden mellan inskrivningen och utskrivningen består bland annat av följande moment: 

läkarbedömning, diagnostik och behandlingsbeslut [3]. 
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1.3 Siffror rörande svenska sjukhusbundna akutmottgagningar 

För år 2013 beräknades det totala antalet besök vid de sjukhusbundna akutmottagningarna i 

Sverige till drygt 2,4 miljoner. Fördelningen av antalet akutbesök per åldersgrupp var relativt 

jämn. Om antalet akutbesök sattes i samband med befolkningsmängden per åldersgrupp 

visades det att antalet besök ökade med stigande ålder. I åldersgrupperna 30-39 år och 40-49 

år inträffade det cirka 200 besök per 1000 invånare medan i åldersgrupperna 70-79 år och 80-

89 år inträffade det över 400 respektive över 700 besök per 1000 invånare. Med avseende på 

andel av akutmottagningsbesök som ledde till inskrivning i slutenvård hade gruppen 20-29 år 

lägst siffra (drygt 15%). I gruppen 70 år och äldre var andelen som skrevs in via ett besök 

53% [1]. Enligt en enkätundersökning genomförd under våren 2012 stod gruppen 65 år och 

äldre för cirka 35% av alla akutmottagningsbesök [4].  

 

1.4 Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar  

År 2010 beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram statistik beträffande 

väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Total vistelsetid (TVT) och tid till 

läkarbedömning (TTL) är de primära tidsindikatorerna som Socialstyrelsen har använt sig av. 

År 2010 var den genomsnittliga TVT 2 timmar och 28 minuter. Mätningen för första halvåret 

2013 visade att den genomsnittliga TVT hade ökat med 18 minuter och därmed stigit till 2 

timmar och 46 minuter. En jämförelse av genomsnittlig TTL mellan år 2010 och 2013 visar 

en ökning med 7 minuter, från 50 till 57 minuter för respektive år. Med genomsnittlig TVT 

och TTL avses medelvärdet av mediantiden för de akutmottagningar som år 2010 och 2013 

lämnade in dessa uppgifter. De huvudsakliga tre orsakerna till långa väntetider var enligt en 

enkätundersökning skickad till landstingen år 2012 följande: "joursystemet och/eller 

läkarbemanning", "tillströmning av icke akuta patienter" och "överbeläggningar vid 

sjukhuset" [1]. 

 

1.5 Den växande äldre befolkningen  

Sedan år 1960 har den svenska befolkningen vuxit med cirka 2 miljoner personer, från 

ungefärliga 7,5 miljoner till 9,5 miljoner. Under samma tidsperiod har andelen äldre i 

befolkningen, räknat som personer äldre än 65 år, ökat successivt med åren. 1960 utgjorde 

åldersgruppen 65 år och äldre cirka 12 % av den totala folkmängden i Sverige [5]. År 2013 

utgjorde samma grupp drygt 19 procent av Sveriges population, vilket då motsvarade nästan 

1,9 miljoner människor [6]. 
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Den svenska befolkningen fortsätter att växa, och beräknas stiga varje år under perioden 

2013-2060. Framtidsprognosen med avseende på folkmängden de närmaste 10 åren är en 

ökning med cirka 829 000 personer och det är den äldre populationen som förväntas att 

tillväxa mest. Fram till år 2060 beräknas antalet personer 65 år och äldre öka med cirka 1 

miljon personer. Denna grupp kommer då att närma sig 3 miljoner i antal individer och utgöra 

cirka 25 procent av Sveriges befolkning, med andra ord kommer var fjärde person då att vara 

över 65 år gammal [5]. Förklaringen till den ökande andelen äldre i vår befolkning är en ökad 

medellivslängd [7] tillsammans med stora årskullar födda på 1940- och 1960-talet [5]. Den 

ökade medellivslängden kan bland annat förklaras med en minskad dödlighet i den äldre 

populationen, vilket i sin tur är ett resultat av medicinska framsteg och förbättrade 

socioekonomiska förhållanden [8]. År 2013 var den förväntade medellivslängden 80,1 år för 

män och 83,7 år för kvinnor [9]. 

 

1.6 Åldrandets effekter på kroppen 

Åldrande är förknippat med ett flertal funktionella och strukturella förändringar i 

människokroppen och dess olika organ. Det medför en minskning av muskelmassan då antalet 

muskelfibrer sjunker och de återstående muskelfibrerna minskar i storlek. Konsekvensen är en 

reducerad styrka och sänkt funktionsförmåga. Efter att skelettet har uppnått sin maximala 

massa vid 20-25 års ålder börjar det att drabbas av åldersrelaterade förändringar. 

Benvävnaden förlorar mineralmängd och benbalkarna som bygger upp det trabekulära benet 

blir tunnare. Hjärtfunktionen försämras bland annat till följd av förlust av hjärtmuskelfibrer 

och pacemakerceller. Inlagring av kollagen, som associeras med stigande ålder, leder också 

till att hjärtats väggar blir stelare vilket predisponerar för både hjärtsvikt och förmaksflimmer. 

Det minskade antalet pacemakerceller ökar risken för hjärtarytmier.  

Till följd av förändringar i form av arterioskleros och ateroskleros förlorar kroppens artärer 

sin elasticitet och blir därmed stelare. Detta resulterar i ett ökat systoliskt blodtryck vilket är 

förknippat med en ökad dödlighet i kardiovaskulära sjukdomar.  

Lungfunktionen minskar med cirka 25-30 procent mellan 20-80 års ålder och några 

bakomliggande orsaker till detta är: minskad styrka i andningsmuskulaturen, stelare 

bröstkorg, minskat antal alveoler och försämrad återfjädring i lungvävnaden.  

Andra åldersrelaterade processer som leder till en sänkt funktionsförmåga drabbar också 

kroppens barriärsystem, synen, hörseln, balansen, immunsystemet, nervsystemet med mera.  

De ovan beskrivna förändringarna resulterar i att individerna i den äldre befolkningen löper 

större risk att bland annat drabbas av fallolyckor, frakturer och infektioner [8].  
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1.7 Följder av- samt orsaker till överbelastade akutmottagningar 

En akutmottagning som utsätts för stora påfrestningar kan medföra allvarliga konsekvenser ur 

ett patientsäkerhetsperspektiv. Enligt en enkätundersökning kan fördröjd diagnostisering och 

försenad behandling av allvarliga medicinska tillstånd, som exempelvis akut myokardinfakt 

eller sepsis, vara ett resultat av högbelastade akutmottagningar [10].  

 

Patienter som uppsöker en akutmottagning och skrivs in i slutenvården på grund av 

bröstsmärta, under tiden då det råder en överbelastning, riskerar att i högre grad drabbas av 

negativa kardiovaskulära händelser som exempelvis hjärtstillestånd och hjärtsvikt [11]. 

En studie redovisar att överbelastning resulterar i ökad tid till inledandet av 

trombolysbehandling för patienter med misstänkt akut myokardinfarkt. Mediantiden till 

trombolysbehandlingen var 6 minuter längre hos gruppen som ankom till akutmottagningen 

under rådande hög belastning i jämförelse med gruppen som ankom vid normal 

belastning[12]. En annan studie som undersökte effekten av överbelastning på behandling av 

akut myokardinfarkt med metoden perkutan koronarintervention (PCI) visade att 

överbelastningen var associerad med ökad tid till PCI. Skillnaden i mediantid var 23 minuter, 

84 minuter för patienter som anlände till akutmottagningen under lågbelastade perioder och 

107 minuter för patienter som anlände under högbelastade perioder [13].   

Medicineringsmisstag i form av fel dos, fel läkemedel eller fel administreringssätt har visats 

inträffa med högre frekvens under pressade akutmottagningsförhållanden [14].  

 

Överbelastningar som drabbar akutmottagningar har också associerats med en ökad mortalitet 

bland de patienter som vid överbelastade perioder skrivits in i slutenvården. En studie pekar 

på att det förekommer ett samband mellan sjukhus- och akutmottagningsbelastningen och en 

ökad mortalitet vid dag 2, 7, och 30 efter sjukhusinläggningen [15]. En annan studie 

genomförd vid en australiensk akutmottagning uppskattar att det inträffar 13 stycken dödsfall 

om året till följd av akutmottagningens överansträngda situation [16]. Att mortaliteten hos 

slutenvårdspatienter som har skrivits in via en akutmottagning vid överbelastade förhållanden 

är högre än hos patienter som skrivits in vid normala förhållanden stöds också av en 

ytterligare mer omfattande studie [17].  

 



8 
 

 

Effekten av hög akutmottagningsbelastning och dess inverkan på smärtlindring av patienter 

har också undersökts. Utfallet att inte få smärtlindring har i en studie kopplats till stort antal 

personer i väntrummet och hög sängbeläggning vid den undersökta akutmottagningen.  

Belastningsfaktorerna antal personer i väntrummet och sängbeläggningen var dessutom 

kopplade till ökad risk för en försenad smärtlindring. Studien tog hänsyn till alla patienter 

som uppvisade svår smärta [18]. Ökad risk för försenad smärtlindring i samband med hög 

patientbelastning har också påvisats bland patienter som uppsöker en akutmottagning med 

akut buksmärta [19] och höftfraktur [20].  

 

Ett annat viktigt område som har studerats är hur hög belastning på en akutmottagning 

påverkar den patientupplevda kvalitén på och tillfredsställelsen med vården. I en kvalitativ 

studie där lång väntetid användes som en belastningsfaktor fann man att patienterna till stor 

del var missnöjda med upplevelsen av sina akutmottagningsbesök. Två exempel på brister 

som deltagarna i denna studie ansåg kunde åtgärdas var långa väntetider och bristande 

information kring den aktuella vårdprocessen [21]. Associationen mellan hög belastning och 

mindre nöjda patienter stöds också av en kvantitativ studie som mäter patienttillfredställelsen 

utifrån olika aspekter som till exempel tillfredställelsen med olika personalgrupper och 

förklaring gällande förseningar [22].  

 

Överbelastade akutmottagningar är ett komplicerat problem ur ett orsaksperspektiv [23]. Man 

anser att det finns flera bidragande faktorer men dessa brukar huvudsakligen delas in i tre 

följande företeelser: inflöde av patienter, patientgenomströmning och patientavflöde.  

Tillströmning av icke akuta patienter och så kallade mångbesökare på akutmottagningen 

anses medverka vid uppkomsten av överbelastning ur ett inflödesperspektiv [24]. Med 

avseende på patientavflödet har bristande antal slutenvårdsplatser belysts som en viktig 

bidragande orsak till överbelastade akutmottagningar [23]. 
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1.8 Akutmottagningens mångbesökare 

En rådande internationell definition anger att akutmottagningens mångbesökare är personer 

som utför 4 eller fler akutmottagningsbesök under en period av 12 månader [25].  

Enligt en rapport som omfattade de sjukhusbundna akutmottagningarna i Stockholms läns 

landsting var 6 procent av akutmottagningens patienter mångbesökare år 2004. Under samma 

år stod den specifika gruppen mångbesökare för 21 procent av det totala antalet 

akutmottagningsbesök. Kvinnorna var överrepresenterade i gruppen och stod för en andel på 

54 procent. Detta förklarades med en högre besöksfrekvens i åldersgruppen 15-44 år vilket 

antogs bero på kvinnor i barnafödande ålder. I de övriga åldersgrupperna stod männen för en 

större andel mångbesökare i jämförelse med kvinnorna. Patienter tillhörande kategorin 

mångbesökare har ofta flera samtidiga sjukdomstillstånd vilket gör det svårt att beskriva dem 

utifrån en specifik diagnos. De står för en stor sjukvårdskonsumtion, förutom vid 

akutmottagningarna,  även bland andra hälso- och sjukvårdsverksamheter som exempelvis 

primärvården. Andelen mångbesökare i befolkningen är högre i den äldre populationen [25]. 

Enligt en kvalitativ studie upplever mångbesökarna sina symtom som livshotande. De anser 

sig vara i ett behov av akut sjukvård och därmed söker de på en akutmottagning. Patienter 

som uppfattar att akutmottagningspersonalen förminskar deras symtom och/eller anser att 

deras användning av akutmottagningen är felaktig, blir mindre nöjda med den erhållna vården 

[26].  

 

1.9 Problembild 

De nästkommande 10 åren beräknas den äldre populationen, definierad som 65 år och äldre, 

öka sin andel i den svenska befolkningen. Av den förväntade ökningen på 829 000 personer 

antas åldersgruppen 65 år och äldre utgöra cirka 40 procent [5]. I nuläget står denna grupp för 

cirka 35 procent av samtliga besök på svenska akutmottagningar. Samtidigt ansvarar de för 

drygt 50 procent av alla inläggningar som sker via en akutmottagning. Den ökande andelen 

äldre i vår befolkning innebär att de ovan presenterade siffrorna kommer att stiga i 

framtiden[4]. I en nyligen publicerad rapport från Socialstyrelsen, gällande sjukhusbundna 

akutmottagningar, kan vi läsa följande: "Den omvittnat höga belastningen ökar risken för ett 

dåligt omhändertagande och långa väntetider som kan riskera patientsäkerhet och patienternas 

tillfredsställelse med vården" [1]. Samtidigt som den höga belastningen börjar 

uppmärksammas alltmer förekommer det redan idag ett missnöje bland äldre patienter som 

uppsöker en akutmottagning. Bristfällig smärtlindring, långa väntetider och dålig upplysning 
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angående vårdprocessen är exempel på brister som de äldre upplever under sina 

akutmottagningsbesök [27].  

 

Patienter som upprepade gånger besöker en akutmottagning kan anses bidra till den aktuella 

problembilden med hög belastning och långa väntetider vid landets sjukhusbundna 

akutmottagningar. Det är därför av betydelse utifrån både kvalitetsmässiga och ekonomiska 

aspekter att öka kunskapen om denna patientkategori. En ökad insikt angående patienternas 

besöksorsaker och andra medicinska faktorer skulle i framtiden kunna underlätta 

identifieringen av patienter med täta besök och möjligen leda till nya bättre åtgärder vilka 

skulle reducera mängden akutmottagningsbesök. Detta skulle gynna 

akutmottagningsverksamheten ur ett belastningsperspektiv som i tidigare studier har 

associerats både med den medicinska och patientupplevda kvalitén.  

 

2. Syfte 

Studiens syfte är att kartlägga och, utifrån demografiska och medicinska faktorer, beskriva 

den äldre populationen som genomför minst två besök på akutmottagningen under en period 

av 30 dagar.  
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3. Material och Metoder 

 

3.1 Design 

En retrospektiv studie där majoriteten av insamlade data kommer från Örebro läns landstings 

databas. Kompletterande uppgifter har inhämtats från datajournalsystemet Klinisk Portal. 

Samtliga studerade undersökningsvariabler är kvantitativa.   

 

3.2 Plats 

Studien genomfördes vid Medicinkliniken på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) och riktade 

in sig på akutmottagningens patienter.  

 

3.3 Primära avgränsningar 

Undersökningen tog endast hänsyn till patienter som under sina akutmottagningsbesök hade 

klassificerats tillhöra medicinkliniken. Därmed exkluderades patienter tillhörande andra 

kliniker som exempelvis kirurgi och ortopedi.  

Ett grundläggande inklusionskriterie var "återbesök inom 30 dagar" som definierades enligt 

följande: en patient som gör ett akutmottagningsbesök på USÖ och återkommer till 

akutmottagningen USÖ inom en period av 0 till 30 dagar. Det första besöket fick 

beteckningen akutmottagningsbesök nummer 1 och de följande besöken identifierades som 

akutmottagningsbesök nummer 2, akutmottagningsbesök nummer 3 och så vidare. Varje 

återbesök inom 30 dagar räknades från det förgående besöket, det vill säga besök nummer 3 

hade besök nummer 2 som utgångspunkt. Ingen maxgräns angående totala antalet besök 

sattes.  

 

3.4 Tidsavgränsning  

Undersökningsperioden begränsades till månaderna juli, augusti och september år 2013. För 

månaderna juli och augusti registrerades både akutmottagningsbesök nummer 1 och de 

följande besök som inträffade inom en tidrymd av 0 till 30 dagar.  

Under septembermånaden registrerades endast återbesök inom 30 dagar och därmed inga 

akutmottagningsbesök nummer 1. Förklaringen till detta var att patienter med ett första besök 

registrerat under augustimånaden vars återbesök inom 30 dagar inträffade under 

septembermånaden också skulle inkluderas i undersökningen.  
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3.5 Populationsavgränsning 

Studiepopulationen omfattade bägge könen och avgränsades till att endast innefatta individer 

som var 65 år och äldre. Inga andra kriterier ur ett demografisk perspektiv behövde uppfyllas 

för att ingå i undersökningsgruppen.  

 

3.6 Undersökningsvariabler 

Följande undersökningsvariabler studerades: Kön, Ålder, Totalt antal besök, Besöksorsak 1, 

Besöksorsak 2, Samma besöksorsak, Åtgärd vid akutmottagningsbesök 1, Åtgärd vid 

akutmottagningsbesök 2, Tid mellan akutmottagningsbesök 1 och 2, Tre eller fler kroniska 

diagnoser, Antal akutbesök senaste året, Antal inläggningar senaste året och Mångbesökare.  

 

Totalt antal besök syftar på det sammanlagda antalet akutmottagningsbesök per patient under 

undersökningsperioden juli, augusti och september år 2013. Besöksorsak 1 och 2 avser den av 

sjuksköterskan inrapporterade anledningen till att patienten har uppsökt akutmottagningen. 

Variabeln Samma besöksorsak hade två utfall (ja/nej) och redovisar om patienten vid 

akutmottagningsbesök 1 och 2 sökte av samma anledning.  

Åtgärd vid akutmottagningsbesök 1och 2 anger för vilket beslut som fattades angående 

patientens fortsatta vård vid de två separata akutmottagningstillfällena. Denna variabel 

presenterade sig som två möjliga alternativ: OrgEnh eller Till hemmet. Till hemmet innebar att 

patienten var färdigbehandlad och skickades hem. OrgEnh är förkortningen av 

Organisationsenhet och denna term används i datasystemet för patienter som behöver fortsatt 

vård. OrgEnh kan därmed innebära flera åtgärder ur ett patientperspektiv och två exempel på 

dessa är: patienten skrivs in i slutenvården eller patienten bokas in för ett mottagningsbesök.   

Antal akutbesök senaste året avser summan av samtliga akutmottagningsbesök som den 

enskilde patienten har genomfört under de senaste 12 månaderna. Antal inläggningar senaste 

året mäter hur många gånger som den enskilde patienten har blivit inlagd på USÖ under de 

senaste 12 månaderna. De två ovanstående undersökningsvariablerna räknades ett år bakåt 

från och med det sista registrerade akutmottagningsbesöket under undersökningsperioden juli, 

augusti och september år 2013.  

Mångbesökare definierades som patienter med 4 eller fler akutmottagningsbesök under de 

senaste 12 månaderna. Utfallet att tillhöra respektive att inte tillhöra gruppen mångbesökare 

baserades på siffran från variabeln antal akutbesök senaste året.  
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Tre eller fler kroniska diagnoser var i denna studie en variabel med två möjliga utfall, ja eller 

nej. För att få utfallet ja i ovanstående krävdes ett totalt antal av 3 eller fler kroniska 

diagnoser. I denna studie definierades en kronisk diagnos som något av följande: kroniska 

kardiovaskulära sjukdomar, kroniska neurologiska sjukdomar, kroniska lungsjukdomar, 

beroendesjukdomar, kroniska immunologiska sjukdomar, kroniska reumatiska sjukdomar, 

resttillstånd efter kardiovaskulära händelser samt andra sjukdomar vars namn i 

journalsystemet benämndes som kronisk. För mig okända sjukdomstillstånd undersöktes ej 

mer noggrant och antogs inte vara kroniska.  

 

3.7 Insamlingsmetod 

Rådata avgränsade enligt Primära avgränsningar, Tidsavgränsning och 

Populationsavgränsning erhölls från Mia Lagerroos, IT-samordnare på Medicinkliniken 

USÖ. De hade genererats från Örebro läns landstings databas som innehåller 

patientadministrativa uppgifter. Rådata överlämnades i form av en excelfil nr-1 och därefter 

kontrollerades att de bestämda inklusionskriterierna uppfylldes och vilka av de eftersökta 

undersökningsvariablerna som ingick. Två stycken patienter exkluderades då de inte 

uppfyllde tidsavgränsningen. Detta resulterade i en studiepopulation på 158 patienter. En ny 

arbetsbok i form av en excelfil nr-2 skapades med två huvudsyften: 1) patienterna 

avidentifierades då personnumret ersattes med beteckningen "patientid" och 2) den nya 

arbetsboken hade fått en ny utformning vilket möjliggjorde att alla data tillhörande en specifik 

patient kunde registreras.  

Undersökningsvariablerna: Kön, Ålder, Besöksorsak 1, Besöksorsak 2, Åtgärd vid 

akutmottagningsbesök 1, Åtgärd vid akutmottagningsbesök 2 och Tid mellan 

akutmottagningsbesök 1 och 2 lästes av och överfördes manuellt från excelfil nr-1 till excelfil 

nr-2. Totalt antal besök visades ej som ett tal i excelfil nr-1. Denna siffra beräknades med 

hjälp av att identiska personnummer (representerande ett enskilt akutmottagningsbesök) 

summerades ihop och därefter fördes in i den nya arbetsboken, excelfil nr-2.  

Besöksorsak 1 och 2 presenterade sig i form av specifika besöksorsakskoder. 

Samma besöksorsak fick sitt värde då all data rörande besöksorsak 1 och besöksorsak 2 hade 

införts i den nya arbetsboken eftersom det först då blev möjligt att enkelt avgöra om 

besöksorsakerna var identiska eller ej. Därefter avkodades besöksorsakerna enligt en mall där 

varje enskild besöksorsakskod motsvarade ett specifikt symtom.  
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Följande tre undersökningsvariabler ingick inte i excelfil nr-1: Tre eller fler kroniska 

diagnoser, Antal akutbesök senaste året och  Antal inläggningar senaste året. För att 

komplettera dessa uppgifter användes datajournalsystemet Klinisk Portal som används av 

Örebro läns landsting inom slutenvården. Vid denna process fick patienterna identifieras med 

hjälp av personnumret som fanns med i den ursprungliga datafilen, excelfil nr-1.  

Samtliga patienter som i excelfil nr-1 presenterade OrgEnh, d.v.s. fortsatt vård, på variabeln  

Åtgärd vid akutmottagningsbesök 1och 2 fick detta värde ersatt av en mer detaljerad 

beskrivning, som exempelvis inläggning eller konsultation efter att dessa uppgifter hade 

kontrollerats i Klinisk Portal. Vidare kontrollerades ifall akutmottagningsbesök 2 var 

registrerat som ett planerat återbesök eller ett nybesök. Detta kontrollerades för samtliga 

patienter. För de efterföljande besöken, alltså akutmottagningsbesök 3, akutmottagningsbesök 

4 o.s.v. undersöktes detta ej mer noggrant.  

 

3.8 Databearbetning och presentation  

Deskriptiv statistik i form av medelvärden, procentuella fördelningar, min- och maxvärden 

med mera har applicerats för att bearbeta och sammanställa samtliga undersökningsvariabler 

som studerades i denna studie. Alla uträkningar, tabeller och diagram har skapats med hjälp 

av programvaran Microsoft Excel och presenteras i löpande text.  

 

3.9 Etiska överväganden 

Etiskt godkännande krävdes inte för studiens genomförande. Studien godkändes som ett 

kvalitetsprojekt av Jan Bergman, verksamhetschef på Medicinska kliniken USÖ. Tillgång till 

patientuppgifter godkändes också av Jan Bergman. Känslig patientdata hanterades med stor 

försiktighet. Arbetet ämnar att användas som en del i det fortsatta kvalitetsarbetet på 

Medicinska kliniken USÖ.   
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Antal akutbesök per individ Antal Kvinnor (Antal besök) Antal Män (Antal besök) Antal båda kön (Antal besök)

2 besök 58 (116) 61 (122) 119 (238)

3 besök 17 (51) 12 (36) 29 (87)

4 besök 3 (12) 2 (8) 5 (20)

5 besök 2 (10) 2 (10) 4 (20)

6 besök 0 (0) 1 (6) 1 (6)

Totalt 80 (189) 78 (182) 158 (371)

4. Resultat  

 

4.1 Studiepopulationens besöksmönster under undersökningsperioden  

 

Studiens avgränsningar resulterade i 158 stycken patienter totalt. Av dessa var 80 kvinnor och 

78 män. Tillsammans genomförde de 371 besök på akutmottagningen USÖ under månaderna 

juli, augusti och september år 2013. Majoriteten av patienterna, 119 stycken (75%), 

genomförde totalt 2 stycken akutbesök vilket också var det lägsta möjliga definierade antalet 

för att ingå i undersökningen. Denna grupp stod för 64% av det totala antalet registrerade 

akutbesök för studiepopulationen. Medelvärdet för samtliga patienter avseende antal 

akutbesök per individ under studieperioden var 2,3 och det förekom ingen skillnad mellan 

män och kvinnor. Maxvärdet avseende antal akutbesök per individ under studieperioden var  

6 och noterades endast hos en enskild patient. I snitt var tiden mellan akutmottagningsbesök 

ett och två 11,9 dagar. För tre av patienterna var akutbesök 2 ett planerat återbesök, alla 

övriga akutbesök 2 var registrerade som ett nybesök.  

Tabell 1. Samtliga inkluderade patienter. Antalet individer och könsfördelning i förhållande till antal genomförda akutbesök 

under studieperioden juli, augusti och september år 2013 
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Som framgår av figur 1 utgjorde kvinnorna en något större andel (50,6%) av hela 

studiepopulationen jämfört med männen (49,4%). Antalet individer i de olika åldersgrupperna 

skiljde sig mellan de båda könen. Kvinnorna hade en relativt jämn fördelning med flest 

individer i åldersgruppen 85-89 år (11,39%). Männen var däremot absolut flest i den yngsta 

åldersgruppen 65-69 år, och blev färre och färre för varje åldersgrupp. Både bland männen 

och kvinnorna var den minsta åldersgruppen 90-96 år. Medelåldern för hela den undersökta 

populationen var 77,2 år. För männen och kvinnorna var medelåldern 76 år respektive 78,4 år.  

 

4.3 Andel akutbesök i förhållande till åldersgrupp  

Åldersgruppen 65-69 år stod för den 

största andelen av samtliga registrerade 

akutbesök för studiepopulationen under 

undersökningsperioden. Antalet 

akutbesök sjönk sedan för varje 

åldersgrupp förutom gruppen 85-89 år 

som visade en liten ökning (Figur 2).    

Figur 1. Illustrerar åldersfördelningen bland de båda könen. Visar också könsfördelningen inom hela 

studiepopulationen. 

Figur 2. Illustrerar procentuell andel av samtliga registrerade akutbesök  under 

undersökningsperioden fördelade på olika åldersgrupper. 
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Figur 3. Procentuell fördelning av samtliga registrerade besöksorsaker vid besök 1. 

Figur 4. Procentuell fördelning av samtliga registrerade besöksorsaker vid besök 2.  
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4.4 Besöksorsaker och sjuklighet 

Vid akutmottagningsbesök 1 sökte den totala gruppen bestående av 158 patienter på grund av 

24 olika registrerade besöksorsaker. Motsvarande siffra vid akutmottagningsbesök 2 var 31. 

Vid besök 1 var följande fyra besöksorsaker de i storleksordning mest frekventa: bröstsmärta, 

dyspné, yrsel och svindel samt sjukdomskänsla/ trötthet, se figur 3. Dessa stod tillsammans för 

60,1% av samtliga noterade besöksorsaker vid det första akutmottagningsbesöket. Vid besök 

2 var bröstsmärta och dyspné liksom vid besök 1 de två vanligaste besöksorsakerna. Näst 

efter dem kom sjukdomskänsla/ trötthet och onormal hjärtrytm. Tillsammans utgjorde dessa 

54,4% av samtliga registrerade besöksorsaker vid akutmottagningsbesök 2, se figur 4.   

64 patienter (40,5%) hade vid båda akutmottagningstillfällena samma besöksorsak och det var 

sammanlagt 13 besöksorsaker som återkom. Bland dessa 13 var följande fyra de vanligaste: 

bröstsmärta (26,5%), dyspné (23,4%), smärta i extremitet (10,9%) samt yrsel och svindel 

(9,4%). Av hela studiepopulationen fick 113 patienter, (71,5%), ja på variabeln tre eller fler 

kroniska diagnoser.  

 

4.5 Åtgärd vid akutmottagningsbesök 

Vid det första akutmottagningsbesöket 

var det fler patienter som skickades 

hem än som lades in. När samma 

patienter återkom till akutmottagningen 

(besök 2) hade fördelningen förskjutits 

till att fler patienter istället lades in (ca 

60%), se figur 5.  

 

Som framgår av figur 6 blev nästan 

hälften av patienterna som skickades 

hem vid det första besöket inlagda vid 

besök 2. Patienter som vid besök 1 

lades in hade även en hög andel 

inläggningar vid besök 2.  

 

 

 

Figur 5. Visar fördelningen mellan de olika åtgärderna (Inläggning, Till hemmet, 

Övrigt) vid första respektive andra akutmottagningsbesöket för hela populationen. 

Övrigt innefattade konsultationer med andra specialiteter på sjukhuset.   

Figur 6. Redovisar åtgärd vid besök 2 (Inläggning, Till hemmet, Övrigt) 

beroende på om patienten lades in eller skickades hem vid sitt första 

akutmottagningsbesök. Övrigt innefattade konsultationer med andra specialiteter 

på sjukhuset.   
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Antal akutbesök per individ senaste året Antal kvinnor (Antal besök) Antal Män (Antal besök) Antal båda kön (Antal besök)

2 besök 31 (62) 23 (46) 54 (108)

3 besök 16 (48) 18 (54) 34 (102)

4-6 besök 19 (85) 24 (114) 43 (199)

7-9 besök 11 (87) 8 (66) 19 (153)

12 besök eller fler 3   (39) 4 (80) 7 (119)

Okänt antal besök 0 (0) 1 (0) 1 (0)

Totalt 80 (321) 78 (360) 158 (681)

Antal inläggningar per individ senaste året Antal Kvinnor (Antal inläggningar) Antal Män (Antal inläggningar) Antal båda kön (Antal inläggningar)

0 inläggningar 22 (0) 18 (0) 40 (0)

1 inläggning 17 (17) 8 (8) 25 (25)

2 inläggningar 11 (22) 19 (38) 30 (60)

3-5 inläggningar 22 (77) 21 (84) 43 (161)

6-9 inläggningar 5 (34) 5 (31) 10 (65)

9 eller fler inläggningar 3 (28) 6 (62) 9 (90)

Okänt antal inläggningar 0 (0) 1 (0) 1 (0)

Totalt 80 (178) 78 (223) 158 (401)

4.6 Antal akutbesök under det senaste året  

Studiepopulationen hade under ett år tillbaka gjort sammanlagt 681 besök på 

akutmottagningen USÖ. Männen stod för 360 av dessa besök och hade ett snitt på 4,6 besök 

per individ och år. Kvinnorna hade ett något lägre snitt, 4,0 besök per individ och år, och stod 

för 321 av samtliga besök. En liten grupp på 7 individer med 12 eller fler besök under det 

senaste året stod för 119 besök vilket motsvarar en andel på 17,5%. Det vanligaste var att ha 

genomfört 2 besök. Mångbesökare, räknat som individer  med 4 eller fler besök under det 

senaste året bestod sammanlagt av 70 individer, 44,3% av hela studiepopulationen. Av 

mångbesökarna var 33 (47,1%) kvinnor och 37 (52,9%) män. Det maximala antalet akutbesök 

per individ var  bland kvinnorna 21 besök och bland männen 25 besök.  

 

4.7 Antal inläggningar under det senaste året 

Majoriteten av studiepopulationen (75%) hade under det senaste året blivit inlagda minst en 

gång på USÖ. Av samtliga 401 registrerade inläggningar stod männen för 223 (55%) av 

dessa, med en genomsnittlig inläggningsfrekvens på 2,8 per individ och år. Kvinnornas 

motsvarande siffror var: 178 (45%) och 2,2 inläggningar per individ och år. Mest frekvent 

bland studiepopulationen var att ha blivit inlagd 3-5 gånger under det senaste året. Denna 

grupp bestod av 43 individer och dessa hade sammanlagt lagts in 161 gånger. En individ hade 

totalt lagts in 13 gånger under det senaste året vilket också var det maximala registrerade 

antalet.  

 

 

Tabell 2. Studiepopulationens besöksmönster under ett år fördelat på antal genomförda akutmottagningsbesök per individ.   

Tabell 3. Studiepopulationens inläggningsmönster under ett år fördelat på antal inläggningar per individ.  
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4.8 Sammanfattning av resultat  

Enligt samtliga definierade avgränsningar fångade studien upp 158 patienter vilka 

genomförde sammanlagt 371 akutmottagningsbesök under undersökningsperioden. 

Könsfördelningen i studiepopulationen var relativt jämn. Kvinnornas medelålder var 2,4 år 

högre än männens. Sett endast till undersökningsperioden hade både männen och kvinnorna 

ett medelvärde på 2,3 akutmottagningsbesök per individ. Bland samtliga åldersgrupper var det 

den yngsta gruppen, 65-69 år, som stod för flest antal genomförda akutmottagningsbesök. 

Bröstsmärta och dyspné var de två dominerande besöksorsakerna vid både 

akutmottagningstillfälle 1 och 2, och det var också dessa två besöksorsaker som återkom mest 

frekvent bland patienter med samma besöksorsak. Av hela studiepopulationen var 40,5% 

mångbesökare. 113 patienter (71,5%) tillhörde gruppen med tre eller fler kroniska diagnoser. 

Med avseende på åtgärd vid akutmottagningsbesök 1 och 2 var det fler patienter som vid det 

första besöket skrevs ut till hemmet än som lades in. Denna fördelning hade fått ett motsatt 

förhållande, alltså fler patienter som lades in än som skickades hem, vid besök nummer 2 då 

samma patientgrupp kom tillbaka till akutmottagningen. Männen hade en högre besöks- och 

inläggningsfrekvens räknat 12 månader bakåt i jämförelse med kvinnorna.  

 

5. Diskussion 

Huvudsyftet med studien var att utifrån medicinska och demografiska faktorer beskriva de 

äldre patienterna som genomför minst två akutmottagningsbesök under en period av 30 dagar. 

Ett fenomen som bör anses angeläget ur ett patientperspektiv men också ur ett 

belastningsperspektiv. Patienternas upprepade besök skulle kunna tyda på att vården inte kan 

tillgodose deras vårdbehov samtidigt som de täta besöken bidrar till en ökad påfrestning på 

akutmottagningarna. Med hänsyn till den ökande andelen äldre i befolkningen är det aktuellt 

att lyfta fram och undersöka patientkategorin med täta akutmottagningsbesök.  

 

Ett intressant fynd i studien var att de vanligaste besöksorsakerna, bröstsmärta och dyspné, 

stod för en betydande andel av samtliga besöksorsaker. Ytterligare ett intressant fynd var den 

observerade förändringen beträffande andelen som skickades hem / lades in vid besök 1 

jämfört med besök 2. Av resultatet framgår det att studiepopulationen till en högre andel 

skickades hem än lades in vid det första akutmottagningsbesöket. Denna fördelning fick ett 

motsatt förhållande vid akutmottagningsbesök 2 och cirka hälften av patienterna som vid 

första akutmottagningsbesöket skickades hem blev nu inlagda. Resultatet redovisar också att 
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männen hade en högre besöks- och inläggningsfrekvens studerat ett år bakåt jämfört med 

kvinnorna.  

 

Att jämföra denna studies resultat med resultat från tidigare studier är problematiskt då det 

primära inklusionskriteret som har applicerats, återbesök inom 30 dagar, är unikt. 

Tidigare studier visar att individer med täta akutmottaningsbesök presenterar sig med 

varierande besöksorsaker beroende på vilka inklusionskriterier som avgränsar den studerade 

populationen. En vanlig besöksorsak som dock återkommer i flera studier är smärtrelaterade 

tillstånd [25,28-30]. I min studie var bröstsmärta och dyspné de vanligaste besöksorsakerna. 

Detta stämmer delvis överens med vad man funnit i tidigare undersökningar där bröstsmärta 

och andningsrelaterade tillstånd förekom som vanliga besöksorsaker bland patienter med täta 

akutmottagningsbesök [25,28-30]. En bidragande orsak till att just bröstsmärta och dyspné 

var de mest frekventa besöksorsakerna i min studie skulle kunna vara att undersökningen 

endast tog hänsyn till den äldre populationen, definierad som 65 år och äldre. Dyspné, en 

känsla av att inte få luft, kan vara en följd av hjärtsjukdom, lungsjukdom och cancerrelaterad 

sjukdom. Bröstsmärta kan bland annat bero på kärlkramp, hjärtinfarkt, aortastenos och 

lungemboli [8]. De ovannämnda sjukdomstillstånden, som kan presentera sig med symtomen 

bröstsmärta och dyspné har en högre incidens och prevalens i den äldre populationen [7,8] 

En viktig fråga som väcks i och med de erhållna resultaten gällande besöksorsakerna är om 

dessa speglar den generella sjukligheten i hela den äldre populationen, eller om dessa 

besöksorsaker är karaktäristiska för de patienter som återkommer till akutmottagningen inom 

30 dagar.  

 

Ett intresseväckande resultat i denna studie var att det var fler patienter som skickades hem än 

som lades in vid det första akutmottagningsbesöket och att detta förhållande var motsatt vid 

det följande besöket på akutmottaningen när samma patientgrupp kom tillbaka. Av resultatet 

framgår det också att nästan hälften av patienterna som skickades hem vid det första besöket 

blev inlagda vid besök 2. I och med dessa presenterade siffror och förhållanden väcks frågor 

kring vad detta fenomen kan bero på. En möjlig förklaring skulle kunna vara att patienter som 

skickades hem vid det första besöket men lades in vid besök 2 hade mellan besöken drabbats 

av ett försämrat medicinskt tillstånd och därmed krävde en slutenvårdsplats då de kom 

tillbaka. Detta skulle kunna anses vara rätt handläggning av patienten såvida det första 

besöket inte krävde en inläggning medan det medicinska tillståndet vid det följande besöket 

gjorde det. Ett annat mer allvarligt perspektiv på detta fenomen vore att utgå från att 
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patienterna hade fått fel handläggning vid det första akutmottagningsbesöket. Detta skulle 

innebära att patienterna redan vid det första besöket på akutmottagningen var i behov av 

slutenvård men ändå blev skickade till hemmet. Därefter återkom de med ett försämrat 

medicinskt tillstånd och lades då in. En sådan handläggning skulle kunna medföra risker för 

patienternas hälsa då obehandlade tillstånd, som exempelvis hjärtinfarkt, lungemboli, 

infektion med mera kan leda till resttillstånd eller till döden.  

Det är även viktigt att se detta från ett helt annat perspektiv. Möjligen kan det vara så att 

patienterna återvände till akutmottagningen utan att deras medicinska tillstånd hade förändrats 

mellan de två akutmottagningstillfällena. I sådant fall dyker två intressanta frågor upp. För det 

första, varför förekom det skillnad i andelen som skickades hem / lades in mellan de två 

akutmottagningsbesöken? och för det andra, hur kommer det sig att hela 50% av gruppen som 

skickades hem vid det första besöket lades in vid det följande besöket? Kan dessa skillnader 

möjligen bero på läkarnas subjektiva bedömning av patienternas tillstånd och därmed olika 

åtgärder?  

 

Även om resultatet vid första anblicken skulle kunna tolkas som att det är lika vanligt att man 

kommer tillbaka inom 30 dagar oberoende om man lagts in eller skickats hem (grupperna var 

relativt jämnt fördelade) vid första besöket, kan man inte dra några sådana slutsatser. 

Förklaringen till detta är att det i denna studie saknas jämförelse med patienter som inte kom 

tillbaka till akutmottagningen inom 30 dagar för de olika åtgärden. Resultaten som dock 

uppenbarade sig, beträffande ändringen i andelen som skickades hem/ lades in mellan besök 1 

och 2, är enligt min uppfattning mycket intressanta och bör utredas i framtida studier.  

 

Under undersökningsperioden hade männen och kvinnorna ett lika medelvärde med avseende 

på antal akutmottagningsbesök per individ. När studiepopulationens ett-årliga 

vårdkonsumtion undersöktes (antal akutmottagningsbesök och inläggningar på USÖ) visade 

det sig att männen jämfört med kvinnorna hade en högre besöks- och inläggningsfrekvens.  

Även patientkategorin mångbesökare hade en högre andel män än kvinnor trots att antalet 

kvinnor i studiepopulationen översteg män med 2. Tidigare studier med varierande 

definitioner av patienter med täta akutmottagningsbesök stödjer idén om att männen är 

överrepresenterade i denna patientkategori [31-33]. En tänkbar förklaring till att besöks- och 

inläggningsfrekvensen var högre hos männen jämfört med kvinnorna i denna studie skulle 

kunna vara en skillnad i hälsan mellan de båda könen. Exempelvis inträffar det fler 
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förstagångsinfarkter i de yngre åldersgrupperna bland männen än hos kvinnorna och i åldrarna 

över 65 år är cancer vanligare bland män [7]. 

Samtidigt som det i denna studie förekommer en könsskillnad gällande besöks- och 

inläggningsfrekvens är det viktigt att belysa att hela 75% av patienterna i studiepopulationen, 

oavsett kön, har under det förgående året varit inlagda minst en gång på USÖ. En tidigare 

studie föreslår att tidigare sjukhusinläggningar är associerade med en ökad risk för upprepade 

besök på akutmottagningen [34] vilket som framgått ovan var vanligt bland 

studiepopulationen i denna undersökning.   

 

En begränsning i studien var att inklusionskriteriet som användes, återbesök inom 30 dagar, 

var så pass unikt att det medförde svårigheter att jämföra studiens resultat med tidigare 

studiers resultat. Det bör dock inte endast ses som en nackdel då det kan vara fördelaktigt att 

skilja mellan patienter med täta besök under en kort period från patienter med många besök 

över en lång period. Ytterligare en begränsning i studien var att patienterna var tvungna att 

tillhöra den medicinska specialiteten vid samtliga besök. Detta innebär att om patienterna 

återkom till akutmottagningen inom 30 dagar, men vid det besöket räknades tillhöra någon 

annan specialitet så exkluderades de från studien. Detta medför att några frekventa besökare 

av akutmottagningen kan ha exkluderats från studiepopulationen. Samtidigt som detta kan ses 

som en brist i studiens design, medför det en specificitet i studien med fokus på de 

invärtesmedicinska patienterna. Eventuellt kan framtida studier utformas för att kartlägga 

patienterna som frekvent besöker akutmottagningen för var och en av specialiteterna.  

En potentiell felkälla i studien var att vid undersökningen av journalerna i frågan om tre eller 

fler kroniska diagnoser togs det inte hänsyn till diagnoser som var för mig okända. Detta gör 

att just resultatet från denna variabel är osäkert och därmed också problematiskt att jämföra 

med andra studier. Ytterligare en felkälla är att det var endast de två första 

akutmottagningsbesöken som kontrollerades för att vara nybesök eller planerade återbesök. 

Detta resulterade i att det ej redovisas för patienterna med fler än två besök, alltså om deras 

efterföljande akutmottagningsbesök är planerade eller nybesök. Dock var det endast tre besök 

av akutmottagningsbesök 2 som var planerade återbesök, vilket kan tala för att andelen 

planerade återbesök var relativt liten även i efterföljande besök.  

Det totala antalet besök under det senaste året, samt det totala antalet inläggningar under det 

senaste året för respektive patient räknades manuellt, vilket kan ha givit eventuella 

felberäkningar. Dessa skulle ha kunnat undvikas om det funnits en automatiserad funktion för 

dessa två variabler.  
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Tidsavgränsningen i denna undersökning bestämdes med hänsyn till studiens omfattning 

vilket innebar att antalet inkluderade patienter skulle hamna inom en rimlig och genomförbar 

gräns. Val av de specifika månaderna juli, augusti och september 2013 bygger inte på någon 

särskild grund. Dessa tre månader i följd bestämdes i början av projektet då patientdata skulle 

tas fram. Möjligen kan valet av dessa månader, vilka alla tre inträffar under den varmare 

årstiden, spegla sig i de erhållna resultaten. Exempelvis kan man tänka sig att val av andra 

månader som infaller under den kallare årstiden (november, december, januari) hade medfört 

annorlunda resultat gällande till exempel besöksorsaker och åtgärd vid 

akutmottagningsbesök. Infektionssjukdomar såsom vinterkräksjukan och säsongsinfluensan 

tenderar att leda till utbrott vanligast under vinterhalvåret. Hade denna studie undersökt 

akutmottagningsbesök som inträffade under vinterhalvårets månader skulle möjligen 

besöksorsaker såsom diarré, illamående, huvudvärk, muskelvärk och feber förekommit 

frekventare då dessa vanligtvis uppträder till följd av infektionssjukdomar som nämnts ovan. 

Fallolyckor kan antas vara vanligare under vintermånaderna vilket kan resultera i fler 

besöksorsaker som exempelvis smärta i extremitet eller svullnad i extremitet under dessa 

månader. Av dessa skäl kan man tänka sig att resultat rörande besöksorsakerna hade varierat 

om andra månader hade valts i denna studie. Frågan som dock kvarstår är om de 

karaktäristiska besöksorsakerna (bröstsmärta och dyspné) för patienter med återbesök inom 

30 dagar som framkom i denna studie fortfarande hade varit de mest frekvent förekommande 

även om andra månader än juli, augusti och september hade undersökts.  

Resultat rörande åtgärd vid akutmottagningsbesök hade möjligtvis också påverkats vid val av 

andra månader då det är tänkbart att patienter med enklare infektioner i de flesta fall inte 

kräver en slutenvårdplats och istället blir hemskickade. En framtida undersökning bör ta 

hänsyn till att faktorer såsom klimat och utbrott av somliga virussjukdomar är beroende av 

årstiden och kan ha inverkan på undersökningsvariabler. Därmed vore det fördelaktigt att i 

nästa studie bestämma undersökningstiden på ett sätt som täcker in de förväntade 

variationerna.  

 

För att närmare undersöka om de besöksorsaker som var mest frekventa i denna studie är 

karaktäristiska för patienter som återkommer till akutmottagningen inom 30 dagar, eller om 

de snarare speglar sjukligheten i den äldre populationen i stort behövs en jämförande studie. 

Förslag till detta vore en prospektiv jämförelse mellan patienter som återkommer respektive 

inte återkommer till akutmottagningen inom 30 dagar där patienterna har separerats i olika 

grupper med avseende på besöksorsaken.  
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Ytterligare en intressant studie vore en studie som liknar den ovan beskrivna. Det skulle vara 

av intresse att se vad åtgärd vid besök 1 har för inverkan på återbesöksfrekvensen. Därmed 

skulle en prospektiv jämförande studie kunna utformas med två grupper, en grupp som vid 

besök 1 läggs in och en grupp som vid besök 1 skickas hem. Dessa skulle följas 30 dagar 

framåt i tiden och undersökas för utfallet återbesök inom 30 dagar.  

 

6. Slutsats 

I denna uppsats har flera medicinska faktorer undersökts för patienter äldre än 65 år som  

genomför minst två akutmottagningsbesök inom en period av 30 dagar. Syftet med denna 

studie var att kartlägga och beskriva denna grupp av patienter för att få en förståelse för hur 

dessa patienter skulle kunna identifieras. Resultaten tyder på att en stor andel av dessa 

patienter söker på akutmottagningen på grund av bröstsmärta och dyspné. De har en hög 

inläggningsfrekvens samt besöksfrekvens sett ett år tillbaka i tiden, vilket tyder på att deras 

hälsotillstånd kräver mycket vård. Cirka 70% av studiepopulationen hade också tre eller fler 

kroniska diagnoser, detta bidrar till uppfattningen om att hälsotillståndet hos denna 

patientkategori är dåligt. För att bekräfta om de karaktäristiska dragen som uppenbarat sig i 

denna studie gäller specifikt för patienter som återkommer till akutmottagningen inom 30 

dagar behövs framtida studier med jämförande metodik.  

 

7. Särskilt tack  
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