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Förord 

Först och främst vill vi tacka våra informanter för att ni har tagit er tid att träffa oss, utan er 

medverkan hade vi inte kunnat genomföra denna studie.  

Ett speciellt varmt tack vill vi rikta till Louise som på ett mycket generöst sätt har varit oss 

behjälplig under studiens gång. 

Vi vill också tacka våra nära och kära för att ni under tio veckors tid har stått ut med vår 

frånvarande närvaro. Eftersom C-uppsatsskrivandet har en tidsram så är det mycket som har 

fått stå åt sidan och det har varit en balansgång för att få tillvaron att gå ihop. 

Vi vill också tacka vår eminente handledare Bengt Börjeson för att han på ett klokt sätt har 

gett oss sitt stöd. 

Sist, men absolut inte minst vill vi tacka varandra för ett mycket, mycket gott samarbete 

och där vi har kompletterat varandra perfekt.  

Uppsatsen har skrivits av två personer och arbetet är uppdelat enligt följande; Annelie har 

skrivit Inledning och problemformulering. Hon har även skrivit om 

Implementeringsteorin, Individuell samplanering, Bakgrund och tidigare forskning samt om 

Arbetssättet enligt Individuell samplanering. 

Clary har skrivit Metodkapitlet. Hon har även skrivit avsnittet om Lagstiftning inom Hälso- 

och sjukvården, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Yrkesbeskrivningen samt 

avsnittet om Hälsoekonomi. 

  

Stockholm 21 April 2009 

Annelie och Clary
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Sammanfattning 

Det finns en patientgrupp på akutmottagningarna som kategoriseras som mångbesökare. 

Statistiken visar på att mångbesökarna på akutmottagningen på Karolinska 

Universitetssjukhuset, Huddinge, även om de är relativt få, står för en stor del av besöken på 

akutmottagningen. Forskningen bekräftar att mångbesökarna är en resurskrävande 

patientgrupp och som riskerar ett onödigt fysiskt och psykiskt lidande eftersom 

akutmottagningen inte är rätt vårdnivå för dessa patienter. Enligt både nationella och 

internationella vetenskapliga studier har det varit svårt att hitta ett adekvat arbetssätt, en 

interventionsmodell, när det gäller denna patientgrupp. 

Även på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge har det saknats ett passande 

arbetssätt när det gäller mångbesökare, vilket föranledde att verksamhetschefen på 

akutkliniken gav i uppdrag till kuratorskliniken att införa ett adekvat arbetssätt för dessa 

patienter. Detta medförde att akutkuratorerna den 1 januari 2008 började arbeta enligt en 

interventionsmodell som kallas Individuell samplanering, vilket är ett arbetssätt som på olika 

vis involverar både akutpersonal och akutkuratorer. 

Med anledning av att Clary gjort sin praktik på kuratorskliniken fick vi frågan av 

sektionschefen på denna klinik om vi ville beskriva implementeringen av interventions-

modellen Individuell samplanering i vår C-uppsats. Det vill säga hur denna modell har 

verkställts, genomförts och införlivats på de två berörda klinikerna och detta var ett uppdrag 

som vi gärna åtog oss.  

Tillvägagångssättet i denna studie är att vi använder oss av en kvalitativ metod i form av en 

fallstudie och där vi utgår från frågeställningarna; Finns det ett behov av en 

interventionsmodell i arbetet med mångbesökarna och hur är det behovet förankrat i 

verksamheten? Vad är orsaken till att arbeta enligt Individuell samplanering och på vilket sätt 

sker kunskapsspridningen av arbetssättet till personalen? Hur ser uppföljningen ut när det 

gäller denna interventionsmodell och hur varaktig är den som arbetssätt? För att kunna få svar 

på detta har vi intervjuat personal och ledning på kuratorskliniken, akutkliniken och FoUU-

avdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.  

Resultatet i denna studie visar att det stämmer att implementering av ett nytt arbetssätt är 

dels en komplicerad process och att det är viktigt med uppföljning, feedback och information. 

Nyckelord: Implementering, Individuell samplanering, Mångbesökare, Akutmottagning 
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Inledning och problemformulering 

Vissa patienter söker akutmottagningen en gång i veckan eller oftare. Då kan det inte vara rätt nivå, om 

man inte ständigt faller och slår sig eller vad det kan vara, men det är ett problem det också då. Det måste 

vara så att de här patienterna har ett behov som de inte får tillfredställt på akuten och då måste det vara 

viktigt att hitta rätt nivå och plats för dem. Det måste vara viktigt ur ett patientperspektiv att det är en 

socionom som gör arbetet och just kuratorer, eftersom de har ett helhetsperspektiv och är vana arbeta 

inom kroppssjukvården. De kan se och känna igen sjuka patienter men de har också ett psykosocialt 

perspektiv därför måste de vara de rätta personerna att göra det här arbetet (Forsknings- och 

Utvecklingsledaren, FoUU-avdelningen). 

På flertalet akutmottagningar finns det en patientgrupp som kategoriseras som mångbesökare. 

En mångbesökare är en person som gör allt emellan fyra uppåt ett hundratals besök på akuten 

under en tolvmånadersperiod (Hansagi, 2001; Hansagi, Olsson & Sjöberg, 1998). Denna 

patientgrupp är ett problem då den belastar en avsevärd del av akutens resurser. Dessa 

patienter är kostnadskrävande och det finns risk att de inte får en adekvat vård (Hansagi, 

2001; Olsson, 2006). Det här är inte ett nytt problem utan mångbesökare uppmärksammades 

redan på 1970-talet som ”storkonsumenter” på akuten (Hansagi, Olsson & Sjöberg, 1998). 

Även om problemet med mångbesökare har funnits sedan en lång tid så är det endast ett 

fåtal interventionsmodeller som finns beskrivna för denna grupp och som är testade både 

internationellt samt nationellt. Dessa interventionsmodeller har till största delen gått ut på att 

”samverka över yrkes- och vårdgränserna och att skapa kontinuitet i vården” (Olsson, 2003).  

Mångbesökare är ett fenomen som Karolinska Universitetssjukhuset (KS), Huddinge 

uppmärksammat sedan ett antal år tillbaka och som resulterat i ett flertal projekt
1
 samt i en 

fokusrapport; Akutmottagningens mångbesökare – hur kan vården förbättras? (2006). 

Rapporten utgör grunden till en ny interventionsmodell som kallas för Individuell 

samplanering och som akutkuratorerna på kuratorskliniken använder sig av i arbetet med 

mångbesökare på akutkliniken.  

Att vara mångbesökare på akutmottagningen är något som vi förstår är mer än bara ett 

medicinskt problem, det är i allra högsta grad även ett socialt problem vilket är något som den 

internationella och nationella forskningen styrker. Därför är en adekvat interventionsmodell 

när det gäller denna patientgrupp av stor vikt eftersom detta är något som kan bidra till att 

förbättra dessa människors livssituation. 

Vi uppfattar även att när hälso- och sjukvården brister i att hjälpa dessa mångbesökare 

orsakar det inte bara ett lidande för den enskilda patienten, utan det är även ett resursslöseri 

för samhället i allmänhet och för hälso- och sjukvården i synnerhet och kan då ses som ett 

problem som hör hemma på strukturell nivå. 

                                                 
1
 ”Blipp-projektet”, 2003 & Samplaneringsprojektet, 1996 (Olsson, 2006).  
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Vi har idag delat upp vården och omsorgen så det är inte lätt att veta vart man ska vända sig eller rättare 

sagt man kan inte bli hel någonstans. Patienten har hela sin problematik själv och sedan måste man dela 

upp den för att gå till olika ställen och då brukar man prata om multiverksamhetsklienter. För mig är det 

viktigt när det gäller mångbesökare att det här inte några människor som ska motas. Utan vad vi ska söka 

efter är ett sätt att få de olika verksamheterna som är inkopplade att samarbeta både med patienterna och 

med varandra (Verksamhetschefen, FoUU-avdelningen). 

 

På Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge har kuratorskliniken och akutkliniken sedan 1 

januari 2008 börjat arbeta med mångbesökarna enligt ett nytt arbetssätt, en interventions-

modell som heter Individuell samplanering. Clary kom i kontakt med detta arbetssätt när hon 

gjorde sin praktik på kuratorskliniken under hösten 2008. Vi fick sedermera en förfrågan från 

sektionschefen på kuratorskliniken om vi vill beskriva implementeringen av Individuell 

samplanering i vår C-uppsats och detta var något som vi gärna åtog oss att göra. 

     Vårt intresse för att beskriva implementeringen av detta nya arbetssätt bygger också på att 

vi båda har erfarenheter, om än olika, från vårdsektorn och anser att det är intressant att få 

beskriva en modell där det holistiska synsättet har en framträdande position i den medicinska 

världen. Vi förstår också betydelsen av ett adekvat arbetssätt när de gäller denna patientgrupp, 

både ur ett individuellt men även ur ett samhälligt perspektiv. Vi anser även att det är 

intressant att få beskriva implementeringsprocessen av ett arbetssätt som innebär ett 

samarbete mellan samhällsvetare och naturvetare. 

Enligt Roselius och Sundell (2008) finns det flera faktorer som är viktiga för att en 

implementering av ett nytt arbetssätt eller en ny modell ska lyckas. Till exempel att det finns 

ett behov, stöd och intresse från alla som berörs av modellen. Hur ser då implementeringen av 

Individuell samplanering ut, har den lyckats? Finns det behov för modellen? Har modellen 

stöd i verksamheten och finns det intresse från personalens sida att arbeta enligt denna 

interventionsmodell? 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att beskriva implementeringen av den nya interventionsmodellen 

Individuell samplanering som används i arbetet med mångbesökarna på Karolinska 

Universitetssjukhuset, Huddinge. 

Vårt syfte nås genom följande frågeställningar: 

 Finns det ett behov av en interventionsmodell i arbetet med mångbesökarna och hur är 

det behovet förankrat i verksamheten? 

 Vad är motivet till valet av modellen Individuell samplanering och på vilket sätt sker 

kunskapsspridningen av arbetssättet till personalen? 

 Hur ser uppföljningen ut när det gäller interventionsmodellen? 
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 Hur varaktig är Individuell samplanering som interventionsmodell i arbetet med 

mångbesökarna? 

Definitioner 

 Individuell samplanering är interventionsmodellen som vi beskriver och den kommer 

att benämnas som IS i uppsatsen. 

 Mångbesökare benämns i uppsatsen som MB och är en patient som sökt akutvård fyra 

gånger eller fler under en tolvmånadersperiod. I relation till en normalbesökare 

(boende i Stockholm) som besöker akuten 0,3 gånger per år (Olsson, 2006) 

 Intervention i den här studien har vi valt att beskriva intervention som det görs i boken 

Socialt arbete En grundbok (Bergmark & Lundström, 2000). Det vill säga ingripanden 

och åtgärder i personers liv, där interventionen används för att utreda dessa personers 

situation och i vissa fall även för att på något sätt förändra dem eller deras villkor. 

 Akuten då menar vi akutmottagningen på KS, Huddinge.  

 FoUU är förkortning av Forskning, Utveckling och Utbildning. FoUU-avdelningen på 

KS, Huddinges uppgift är att den ska ”höja nivån på den akademiska aktiviteten på 

sjukhuset”. 

Disposition 

Vi väljer att lägga upp vår studie utifrån en lineär struktur. Det vill säga att arbetet har ett 

logiskt upplägg (Backman, 1998). Vi delar in studien i åtta kapitel; i första kapitlet börjar vi 

med en introduktion och problemformulering till vårt ämne, därefter beskriver vi vårt syfte 

samt våra frågeställningar. Vi preciserar tidigt vilka begrepp vi väljer att använda samt hur de 

förkortas i uppsatsen för att ni läsare ska bli medvetna om vad vi menar.  

I andra kapitlet finns metodavsnittet presenterat där vi berättar hur vi går tillväga med 

insamlingen, bearbetningen och analyseringen av empirin. Vi tar även upp de etiska 

riktlinjerna och hur vi förhåller oss till dessa. I det här kapitlet för vi också en diskussion 

gällande vårt metodval och urval samt kring studiens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet.   

I tredje kapitlet framställer vi vår teoretiska referensram vilken är implementeringsteorin. I 

fjärde kapitlet presenterar vi en del relevant forskning som finns på området mångbesökare på 

akutmottagningarna samt arbetssättet enlig IS. I det femte kapitlet åskådliggör vi en del av 

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinges organisation och ger en inblick i de berörda 

yrkesrollerna samt tar upp en liten del av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).  
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Det sjätte kapitlet innehåller våra valda delar av det vetenskapliga området hälsoekonomi . I 

det sjunde kapitlet presenterar vi resultatet av vårt empiriska material och vår löpande analys 

samt att vi avslutar kapitlet med våra slutsatser. I åttonde och sista kapitlet lägger vi fram vår 

diskussion och egna reflektioner. 
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Metod 

Fallstudie 

Vi har som forskningsansats valt att göra en fallstudie då vi inte bara beskriver 

implementeringen av interventionsmodellen IS utan vi beskriver också samspelet mellan de 

aktörer som berörs av implementeringen. Enligt Bell (2000) lämpar sig en fallstudie bra när 

studien går ut på att vi som forskare ska koncentrera oss på en företeelse och få fram de olika 

faktorerna som inverkar på fenomenet i fråga.  

I fallstudien uppmuntras forskaren att använda sig av flera metoder för att inhämta empirin, 

det kan vara observation, intervjuer, frågeformulär, dokument eller allt som är väsentligt för 

studien (Denscombe, 2009). Detta är också något som vi har gjort i vår uppsats, där vi har 

använt oss av intervjuer för att inhämta empiri och även från olika sorters dokument från KS, 

Huddinges intranät samt att vi har tagit del av kvantitativ empiri i form av statistik.  

Neuman (2006) tar upp att fallstudier ofta bygger på forskarens egna erfarenheter av 

någonting, det kan till exempel vara från en arbetsplats. Detta stämmer även väl in med vår 

fallstudie då vi inte bara valt att göra den med anledning av att vi har fått en förfrågan från 

sektionschefen. Utan vårt intresse för att skriva denna uppsats bygger även på att vi båda har 

en viss erfarenhet av sjukhuskontexten. Clary då hon har arbetat som läkarsekreterare i sjutton 

år och av dessa åtta år på KS, Huddinge och Annelie då hon arbetar som vårdbiträde på ett 

servicehus där hon möter äldre personer som ofta söker akutvård på grund av oro och ångest.  

Clary har också en liten erfarenhet av det psykosociala arbetet i stort och även, om än mycket 

liten, utav arbetet med mångbesökare enligt interventionsmodellen IS då hon har gjort sin 

praktik på kuratorskliniken under hösten 2008. 

Vi är medvetna om att vår förförståelse och våra erfarenheter både av sjukhusvård och 

omvårdnad samt Clarys erfarenhet och kännedom om akutkuratorernas arbetsätt är något som 

vi måste beakta väldigt noga i vår forskningsprocess för att kunna vara så objektiva som 

möjligt i våra slutsatser. Detta med anledning av det som Neuman (2006) tar upp, nämligen 

att egna erfarenheter av det som ska studeras kan vara till nackdel då det kan påverka 

objektiviteten hos forskaren. 

 Vi anser dock inte att vår förförståelse och våra erfarenheter kommer att påverka 

uppsatsens resultat nämnvärt, då vårt syfte är att beskriva implementeringen av en 

interventionsmodell och detta är inget som någon av oss har erfarenhet av. 

Fallstudier följer oftast en induktiv logik där forskaren letar fram information men det går 

att ha en deduktiv logik, även om det är mindre vanligt, det vill säga att forskaren vill testa en 
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teori (Denscombe, 2009). I vår studie har vi valt att ha en deduktiv slutledningsform då vi 

använder oss av implementeringsteorin för att komma fram till våra slutsatser. En deduktiv 

slutledning innebär att få ökad kunskap med hjälp av tidigare teoretiska förutsättningar 

(Olsson & Sörensen, 2007).  

Kvalitativa intervjuer  

För att uppnå vårt syfte har vi valt att samla in empirin genom att göra kvalitativa intervjuer. 

Detta tillvägagångssätt lämpar sig bäst när forskaren vill få fram olika aktörers perspektiv 

(Ryen, 2004).  

Det är viktigt att informanterna vid intervjutillfället känner sig så bekväma som möjligt 

(Neuman, 2006; Bell, 1995). Varför vi lät informanterna själva föreslå var de ville bli 

intervjuade och samtliga informanter valde att bli intervjuade på respektive arbetsplats, det 

vill säga på informantens arbetsrum eller i ett angränsande samtalsrum. Intervjuerna var 

mellan 60-90 minuter långa. 

Alla intervjuerna, förutom en, skedde med en informant i taget. En intervju skedde alltså 

med två informanter samtidigt och dessa informanter var från akutkliniken.  

Vi spelade in alla intervjuerna med en diktafon och vi medverkade båda vid samtliga 

intervjuer men vi alternerade när det gällde vem av oss som ”höll” i själva intervjun. Den 

andra höll reda på tiden, att diktafonen fungerade samt förde stödanteckningar under 

intervjun. Detta tillvägagångssätt, det vill säga att både föra anteckningar samt spela in 

intervjun ger bra förutsättningar för att kunna återge allt som sägs (Ryen, 2004; Neumann, 

2006). 

Intervjuguidens utformning 

Utformandet av intervjuguiden kan bestå av en lista av stora frågeområden där dessa områden 

utgår från frågeställningarna i studien (Trost, 1997). Detta upplägg är något som vi valde att 

använda oss av i vår intervjuguide då det gav informanterna möjlighet att vara öppna sitt 

berättande. Det gjorde även att vi kunde ställa följdfrågor som var mer inriktade på de olika 

professionerna samt att vi kunde ändra ordningsföljden på frågorna om det behövdes. 

Kvantitativt inslag 

Ett ytterligare sätt att belysa ett faktum kan vara att inhämta kvantitativ hårddata (Neuman, 

2006). Vi har valt att inhämta en mindre mängd kvantitativ hårddata i form av statistik för att 

på så sätt kunna belysa hur många besökare akuten har haft under år 2007 och 2008 samt hur 

många av dessa besökare som kategoriserats som MB på KS, Huddinge. Vårt 

tillvägagångssätt för att inhämta denna statistik har varit att vi, med hjälp av en kurator på 
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kuratorskliniken KS, Huddinge, fått denna statistik från avdelningen ”Marknad och avtal, 

Vårdavtal” KS, Solna. 

Urval och begränsningar 

Vi har valt att använda oss av ett ändamålsenligt urval när det gäller urvalet av våra åtta 

informanter. Det vill säga att valet av informanter är baserat på personer som kan ge 

information som stämmer in på syftet med studien (Neuman, 2006).  

Olsson och Sörensen (2007) definierar informanter som personer som kan ge en 

beskrivning av faktiska förhållanden, ge sina personliga åsikter och som har 

”lokalkännedom”. Med anledning av denna definition har vi valt att benämna våra 

intervjupersoner som informanter eftersom de dels kan beskriva de faktiska förhållandena 

samt ge oss sina personliga åsikter när det gäller implementeringen av IS. De kan även delge 

oss sina uppfattningar av arbetet enligt interventionsmodellen.  

Vi har valt att intervjua chefsjuksköterskan och ledningssjuksköterskan på akutkliniken, 

eftersom det är de och deras kollegor som först möter en MB när han eller hon kommer till 

akuten och som sedan initierar kontakten med kuratorerna via remisser eller sökningar. Vi har 

även valt att intervjua akutkuratorerna för att det är de som arbetar enligt IS. För att uppnå 

vårt syfte är det även relevant att intervjua ledningen på respektive berörd klinik, varför vi 

intervjuade sektionschefen på kuratorskliniken samt verksamhetschefen på akutkliniken. Vi 

har även intervjuat verksamhetschefen och forsknings- och utvecklingsledaren från FoUU-

avdelningen KS, Huddinge med anledningen av att de är nyckelpersoner i forskningen kring 

MB och utvecklandet av IS.  

Vi är medvetna om att det kan vara svårt att uppnå en mättnad såsom Neuman i sin bok 

Social research methods Qualitative and quantitative approaches (2006) definierar mättnad, 

det vill säga skulle ytterligare en intervju göras skulle den inte kunna ge någon ytterligare 

information. Vi anser dock att vi uppnår mättnad med anledning av att antalet 

intervjupersoner räcker då dessa genom sina strategiska positioner belyser implementeringen 

av IS från alla potentiella perspektiv. 

Vi är begränsade i vårt undersökningsområde då det endast är på KS, Huddinge som 

interventionsmodellen IS implementerats. 

Databearbetnings- och analysmetod 

Databearbetningen 

Att utföra en kvalitativ bearbetning innebär i de flesta fall att arbeta med ett textmaterial, till 

exempel utskrifter från intervjuer (Patel & Davidson, 1994). Vår empiriredovisning bygger på 
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en kvalitativ bearbetning där vi har arbetat med material från intervjuerna som har 

transkriberats från en ljudfil. Vi har inte transkriberat ordagrant, utan vi har selekterat 

materialet i form av att vi har tagit bort icke relevanta kommentarer såsom hummande och 

uttalanden icke väsentliga för syftet. Vi har sedan bearbetat empirin genom att 

meningskoncentrera och tematisera för att på så vis få struktur på materialet. Att 

meningskoncentrera innebär att koncentrera långa uttalanden till mer kortfattade meningar på 

skriftspråk (Kvale, 2007).  

Kvantitativa bearbetningen 

Vi har valt att använda Excel-programmet för att sammanställa statistiken i ett sammansatt 

stapeldiagram. Detta är ett diagram som kan användas istället för ett cirkeldiagram 

(Denscombe, 2009). Vi har valt denna form av diagram för att på ett tydligt sätt kunna 

visualisera antalet MB kontra det totala antalet patientbesök under år 2007 och 2008 på KS, 

Huddinge. 

Analysmetod 

Vi har arbetat analyserande hela tiden under vår forskningsprocess och speciellt vartefter att 

vi har intervjuat våra informanter har nya tankar gällande vår studie framträtt. Det är också 

något som Patel et al. tar upp i sin bok Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning (1994) vanligen händer, speciellt under själva 

datainsamlingen. 

Fortlöpande under hela vårt analysarbete har vi också återgått till våra anteckningar som vi 

fört under datainsamlingen för att på så sätt fånga bilden av hur vi har resonerat under 

processen. Detta är ett arbetssätt som även rekommenderas av Patel et al. (1994) och där 

författarna tar upp att fördelarna med att göra denna löpande analys är dels att den kan ge nya 

idéer om hur arbetet kan fortskrida samt att intervjun är färsk i minnet. Detta stämmer helt in 

på vårt förfaringssätt, där vi efter varje insamlat material funderat på hur vi ska gå vidare och 

det har gett oss en trygghet under processens gång att vi har kunnat stanna upp, reflektera och 

analysera vad vi behövt göra i nästa steg. 

Inför den slutliga analysen av vårt insamlade material har vi läst igenom hela textmaterialet 

flera gånger. Patel et al. (1994) tar upp att syftet med att läsa igenom materialet flera gånger är 

att hitta mönster, teman och kategorier och att detta sedan ligger till grund för den skriftliga 

redovisningen. Vårt tillvägagångssätt att i den slutliga analysen har varit att först skriva ut 

texterna i pappersform och sedan ta ut teman kopplade till implementeringsprocessens sex 

steg och markera dessa med färgpenna. Efter det har vi använt oss av word-programmet för 

att klippa, klistra och sammanställa de färgmarkerade områdena.  
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Vi redovisar vår empiri genom en löpande analys och vi använder oss av implementerings-

processens sex steg som rubriker. Vi vill också förtydliga att implementeringsprocessens olika 

steg är inte alltid väl avgränsade, utan enligt implementeringsteorin kan ”stegen gå in i 

varandra”. Detta har medfört att vi har fått göra avvägningar under vilket steg vi skulle lägga 

in empirin. Ibland kan det tyckas att empirin passar lika mycket under ett annat steg men vi 

har då resonerat om vilket steg, som enligt oss, passar bäst. Vi avsatte även en längre och 

sammanhängande tid för att göra vår analys. För det är viktigt att bearbetningen sker i lugn 

och ro (a. a.).  

Litteratur och forskning 

Det mesta av vår litteratur både vad det gäller vetenskapliga artiklar och litteratur i form av 

böcker gällande hälsomedicin och hälso- och sjukvårdens organisation har vi sökt efter på KS, 

Huddinges bibliotek. Där har vi också använt oss av databasen PubMed för att söka efter 

nationella och internationella vetenskapliga artiklar gällande dels mångbesökare på 

akutmottagningarna samt olika interventionsmodeller när det gäller denna patientgrupp.  

Vi har även använt oss av sökmotorn Libris på Sköndal för att på så sätt kunna hitta 

vetenskapliga artiklar gällande mångbesökare på akuten. Sökord som vi har använt oss av är 

”repeat patients to the emergency department”, ”frequent users”, ”emergency department”, 

”mångbesökare på akutmottagningen”. När det gäller implementeringsteorin har vi sökt efter 

litteratur på olika bibliotek. 

Metodologiska reflektioner 

Inför intervjun med två informanter samtidigt hade vi en del farhågor om att vi kanske inte 

skulle få respektive informants egna åsikt utan att de skulle hålla med varandra. Att få olika 

perspektiv var viktigt för studien eftersom informanterna representerade två olika 

personalkategorier.  

När det gäller en C-uppsats är det mycket arbete som ska göras inom en relativt liten 

tidsram och att hinna få tag i informanter, hitta intervjutillfällen som passar informanterna, 

transkribera och analysera materialet samt givetvis skriva uppsatsen tar tid. Detta medförde, 

ansåg vi, att vi inte kunde tacka nej till att två av informanterna valde att bli intervjuade 

tillsammans. En annan anledning till att vi accepterade detta var att det var svårare för oss att 

på egen hand hitta informanter på akutkliniken, eftersom vi inte hade någon upparbetad 

kontakt där, vilket var fallet på kuratorskliniken. Våra farhågor inför denna intervju visade sig 

sedermera vara obefogade och vi anser att informanterna delgav oss sin egen syn på saken. 
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Att uppnå hundraprocentig validitet och reliabilitet är inte möjligt enligt Neuman (2006) utan 

kan endast ses som ett ideal. Reliabiliteten, tillförlitligheten är viktig och innebär att 

mätningarna är korrekt utförda (Thurén, 1991; Ejvegård, 1996). Reliabiliteten är graden av 

överensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument (Olsson et al., 2007). Vi är 

medvetna om problematiken kring att få samma reliabilitet vid flera mätningar, det vill säga 

om en annan forskare skulle genomföra samma undersökning senare. Detta med anledning av 

att informanterna kan ändra sig mellan två mätningar och den första mätningen kan påverka 

den andra (a. a.). Att vara en oerfaren intervjuare kan också medföra vissa svårigheter när det 

gäller att uppnå hög reliabilitet (Patel et al., 1994). Vi är medvetna om att vi är oerfarna när 

det gäller att intervjua, varför vi förstår att detta är något som kan minska reliabilitet. Men vi 

anser att vår studie ändå har en förhållandevis god reliabilitet och detta med anledning av att 

vi dels har använt oss av en i förväg utformad intervjuguide samt att varje intervju är inspelad 

på diktafon och att en av oss har vid varje intervjutillfälle förde stödanteckningar. Enligt Patel 

et al. (1994) är detta sätt att ”lagra verkligheten” något som ger bra förutsättningar för att 

uppfatta informanten rätt. Vi anser att vårt förfaringssätt bidrar till att öka studiens reliabilitet. 

Validitet är något som uppnås genom att forskaren undersöker det som ska undersökas 

samt att undersökningsmetoden passar syftet med studien (Thurén, 2004; Ejvegård, 1996). Ett 

ytterligare sätt att uppnå validitet är genom att utgå från syftet vid framställandet av 

intervjufrågorna (Neuman, 2006). Vi har uppnått validitet genom att ha kvalitativa intervjuer, 

vilket vi anser är en metod som passar vårt syfte och vi har utformat intervjufrågorna från 

studiens frågeställningar.  

Resultat av fallstudier är svåra att vara generaliserbara då studien utgår från en specifik 

organisation och fenomen (Denscombe, 2009). Vi anser inte den här studiens resultat är 

generaliserbart, vilket inte heller är vårt syfte med studien då vi valt att beskriva 

implementeringsprocessen vid en specifik verksamhet. Däremot finns det inte några hinder 

för att våra slutsatser skulle kunna tillämpas på andra verksamheter. 

Etiska överväganden 

Vi anser inte att vår studie faller under lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor (EPL), då vår forskning inte avser människor eller biologiskt material från 

människor. 

Vi har i vår studie förhållit oss till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (2002). 

Där vi anser oss ha uppfyllt informationskravet dels genom att vi har lämnat 
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förhandsinformation till informanterna via telefon- och mejlkontakt.  I denna information har 

det framgått vilka vi är, var vi studerar samt vårt syfte med vår studie. Vi har även beskrivit 

vårt tillvägagångssätt av arbetet med studien samt informerat informanterna om villkoren för 

deras deltagande. Vi har även upplyst dem om att deltagandet är frivilligt samt att de kan 

avbryta sin medverkan när som helst.  

Vi har uppfyllt samtyckeskravet genom att vi vid intervjutillfället fått informanternas 

skriftliga samtycke till att medverka i studien. 

Konfidentialitetskravet har vi uppfyllt genom att vi har informerat våra informanter om att 

vi inte kommer att kunna lova absolut anonymitet eftersom vi kommer att nämna deras 

yrkesroll samt arbetsplats.  

Nyttjandekravet har vi uppfyllt genom att vi har försäkrat våra informanter om att 

råmaterialet som vi får fram via intervjuerna endast kommer att användas i denna studie och 

att det är bara vi som utför studien som kommer att ha tillgång till detta material. Vi har 

informerat om att den slutgiltiga avrapporteringen kommer att publiceras offentligt. 
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Teoretisk referensram 

Implementeringsteorin 

Vi har valt att utgå ifrån implementeringsteorin i vår uppsats då syftet med denna studie är att 

beskriva implementeringen av interventionsmodellen IS.  

Implementering har alltid funnits, redan i den grekiska samt romerska litteraturen går det 

att läsa om implementering. Men det var inte förrän på 1960-talet som implementerings-

forskningen tog fart i USA. Implementering betyder att genomföra, förverkliga och verkställa, 

det vill säga att verkställa nya metoder i praktisk verksamhet genom en process av aktiviteter 

för att genomföra en idé till verklighet (Roselius & Sundell, 2008).  

Både bra och dåliga metoder sprids på samma sätt genom att personalen utbildas och sedan 

använder metoden. Det händer att en del metoder ändå sprids utan aktiva insatser och oftast 

brukar metoder som implementeras ändras under implementeringsfasen på grund av misstro 

eller missförstånd. Men detta gör att metodens verkningsfullhet riskerar att reduceras (a. a.).  

Att förverkliga en ny metod innebär en del svårigheter och implementeringsprocessen är 

komplex och trots verksamma insatser är det inte säkert att metoden används i slutändan. 

Processen börjar med att någon uttrycker ett behov för metoden. Sedan görs en bedömning 

huruvida metoden passar verksamheten och efter det beslutas det om metoden ska införas. 

Därefter behöver metoden förankras i organisationen, det behöver även skapas förutsättningar 

för implementeringen, såsom att rekrytera personal eller en omorganisation. Efter det utbildas 

personalen och till sist när metoden används behövs det säkras att metoden fortfarande 

används i det ordinarie arbetet (a. a.). 

Det finns också inom implementeringsteorin olika synsätt när det gäller förändringsarbetet, 

det första synsättet och som är det ledande är top-down vilket betyder att kunskapsspridningen 

sker planerat, formellt, centraliserat och toppstyrt (a. a.). Med ett top-down perspektiv menas 

det att det finns en hierarkisk relation mellan beslutsfattarna och den personal som ska arbeta 

med att verkställa beslutet. Det finns några aspekter som är viktiga att få med vid förändrings-

arbetet vid top-down styrningen och det är att målet med metoden är klart definierat. För att 

implementeringsprocessen ska fungera optimalt är det bra att den planeras ordentligt och att 

ledningen är positiva till beslutet samt innehar skicklighet att genomföra implementeringen. 

Det är även betydelsefullt att det finns stöd hos intressegrupper i samhället och inom 

politiken. Till sist är det viktigt att förändringsarbetet inte påverkas av förändringar i 

samhället (Björkemarken, 1995).  
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Det andra synsättet är bottom-up och det betyder att kunskapsspridningen sker oplanerat, 

decentraliserat och enligt mun-mot-mun-metoden kollegor emellan (Roselius et al., 2008). 

Inom bottom-up perspektivet menar forskarna på att istället för att särskilja på de formella och 

de informella relationerna är det bättre att försöka förstå hur de interagerar med varandra och 

se på relationen som en ömsesidig och dynamisk process. Istället för att kontrollera 

genomförandet uppifrån är det viktigast var i organisationen det finns kapacitet för 

genomförandet (Björkemarken, 1995).  

Det tredje synsättet är en kombination mellan top-down och bottom-up där 

implementeringen skapas och påverkas av aktörer från olika håll och som har roller som anses 

vara mer eller minde jämlika med varandra (Roselius et al., 2008; Björkemarken, 1995). 

Aktörerna kan vara allt från ledningen på hög nivå, gräsrotsbyråkrater till målgruppen som 

berörs av beslutet (Björkemarken, 1995). 

 De sex stegen är enligt Roselius et al (2008): 

1.  Undersöka behov och förutsättningar, vilket handlar om att klargöra om det finns ett 

behov för ett nytt arbetssätt och hur starkt det behovet är. Det underlättar vid 

implementeringen att de lokala behoven och förutsättningarna är ordentligt beskrivna 

innan genomförandet. 

2.  Förankring av behovet till förändring, det är viktigt att alla i organisationen som berörs 

av förändringen är med i beslutandet, det underlättar samarbetet vid 

implementeringen. Det är dock bra att ha en person som är den ansvarige för 

implementeringsarbetet, denna person arbetar med detta på heltid och kan ägna sig åt 

att marknadsföra metoden och sprida kunskap om den. Det är också centralt att vara 

medveten om att implementeringen är en långsiktig process.  

3.  Metoden och planeringen av genomförandet, vilken specifik evidensbaserad metod 

som möter behoven samt passar den lokala förutsättningen bäst. Det är viktigt att se 

till att det även finns ekonomiska förutsättningar samt organisatoriskt stöd för 

metoden. 

4.  Utbildning av den nya metoden, att utbilda den berörda personalen som ska använda 

metoden i metodens praktiska uppgift samt att personalen får öva på att använda 

tillvägagångssättet. 

5.  Stöttning när metoden börjas användas, att det finns tillgång till handledning samt att 

det görs uppföljningar för att se effekten av metoden. Det har visat sig att 

implementeringen lyckas bättre om det finns tillgång till handledning för personalen. 
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6.  Varaktigheten av den nya metoden, att säkerställa att metoden fortsätter att brukas även 

efter implementeringen. En grundläggande del i implementeringen av en metod och 

dess effekt är att den fortsätter att användas som den är utformad och att personalen 

inte faller tillbaka till gamla metoder.  

Dessa steg utgör implementeringsprocessen men det är inte alltid det finns en tydlig gräns 

mellan dem utan stegen kan gå in i varandra (a. a.).  

För en framgångsrik implementering är det viktigt att skilja på: 

 Evidensbaserade insatser och standardiserade bedömningsinstrument, i 

människovårdande yrken är det ett etiskt krav att en metod har ett vetenskapligt stöd i 

att den har en positiv verkan. Standardiserade bedömningsinstrument är vetenskapligt 

grundade formulär innehållande i förväg bestämda frågor som ska ligga till grund för 

en likvärdig bedömning av en klients behov och situation (a. a.). 

 Formell och informell kunskapsspridning, formell kunskapsspridning kan vara 

föreläsningar, nyhetsbrev eller reklam. Informell kunskapsspridning sker genom mun-

mot-mun metoden, det vill säga att kollegor berättar för varandra. Formell 

kunskapsspridning kan övergå till att bli informell kunskapsspridning (a. a.). 

  Metodens faktiska användning i praktiken, att en metod implementeras i verksamheten 

behöver inte betyda att den är bättre än andra, inte heller att metoden används trots 

aktiva insatser för genomförande (a. a.).   

 Det organiserade arbetet med enskilda arbetsplatser och personal för att få metoden att 

användas i praktiken – Implementering, att implementeringsprocessens alla steg 

genomförts och att metoden i slutändan används som den var tänkt från början (a. a.). 

De vanligaste misstagen vid implementeringen kan vara att metoden som införs är ineffektiv, 

att planeringen och informationen är otillräcklig, att det är metodutvecklaren som är 

informatör eller att metoderna inte är evidensbaserade eller färdigutvecklade. Andra misstag 

kan till exempel vara att ha en implementeringsstrategi som endast bygger på information 

eftersom det inte alltid är tillräckligt. Det kan även vara ett misstag om det blir så att 

auktoritet blandas ihop med inflytande. Det är inte heller lyckat om utbildningen av 

personalen sker i fel ordning eller att det är en och samma person som är både projektledare, 

formell/informell ledare och pionjär. Något som också kan vara ett misstag när det gäller 

implementering av en metod är att denna metod inte passar med de lokala förutsättningarna. 
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Det är också viktigt att tänka på att arbetsplatsen där implementeringen av modellen ska äga 

rum är en arbetsplats som fungerar som förebild för andra arbetsplatser, eftersom då ökar 

chansen att implementeringen uppmärksammas och får stöd på ett positivt sätt (a. a.). 
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Tidigare forskning och bakgrund 

Individuell samplanering 

Det har gjorts en del internationella studier runtom i världen på MB och vad som är de 

bakomliggande orsakerna till upprepade besök på akuten samt om interventionsprogrammen 

för MB har någon effekt. Vi har valt att ta upp två studier, den ena är presenterad i Academic 

Emergency Medicine; Frequent Users of the Emergency Department: Can We intervene? 

(Spillane, Lumb, Cobaugh, Wilcox, Clark & Schneider, 1997) och den andra presenteras i en 

artikel i Canadian Medical Association Journal; Frequent users of the emergency department: 

a program to improve care and reduce visits (Pope, Fernandes, Bouthillette & Etherington, 

2000). Det som är gemensamt för dess studier är att de beskriver en interventionsmodell, ett 

program som heter Case management och som visat sig vara effektiv när det gäller att arbeta 

med MB. Detta program innebär att det finns ett multidisciplinärt team som utreder MB:s 

behov av insatser. Det som teamet gemensamt kommer fram till används sedan för att skapa 

en individuell vårdplan för MB, vårdplanen kan innehålla olika insatser såväl medicinska som 

sociala. Teamet har återkommande uppföljningsmöten för att se om vårdplanen behöver 

justeras.  

Det finns en del skillnader mellan dessa två studier. I studien från USA gjordes ett 

randomiserat experiment för att se vilka effekter de individuella vårdplanerna samt de 

multidisciplinära teamen hade på antalet besök som MB gjorde. I denna studie ingick totalt 52 

MB som hade gjort tio eller mer besök på akuten under ett år på två av stadens sjukhus. Dessa 

52 MB delades in i två grupper, en kontrollgrupp och en behandlingsgrupp. Behandlings-

gruppen fick under det år som studien pågick ingå i ett Case managementprogram och de fick 

en vårdplan utarbetad för sig av det multidisciplinära teamet. Teamet bestod av läkare, 

sjuksköterskor, psykiatriker och socialarbetar. Resultatet av denna studie visade inte på att 

besöken minskade trots Case managementprogrammet, däremot vill författarna medvetengöra 

att interventionen kunde ha en positiv påverkan på patientens men också personalens 

belåtenhet samt kostnaderna. Dessa dimensioner analyserades inte men är ändock viktiga 

resultat (Spillane et al. 1997). 

I studien från Canada (Pope et al. 2000) ville de undersöka om den individuella vårdplanen 

kunde hjälpa MB att minska sina besök på akuten samt förbättra vården för MB. Totalt 24 

tunga MB med risk för fortsatt framtida tungt bruk av akutens resurser ingick i studien och de 

studerades under en tvåårsperiod. MB remitterades till Case managementprogrammet där det 

multidisciplinära teamet formade en individuell vårdplan med insatser som skulle tillgodose 
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de medicinska samt de sociala behoven som patienten hade. Teamet i denna studie bestod av 

en socialarbetare, chefsläkaren för akuten, chefen för kvalitetsutvecklingsavdelningen, 

patientens Case manager, psykiatrisk sjuksköterska, klinisk specialistsjuksköterska, en 

familjepsykiatriker, hemhjälpspersonal och andra lämpliga. I denna studie visade det sig att 

det var socialarbetaren som var nyckelpersonen i Case managementprogrammet och var den 

som utförde utredningen av MB:s behov. Det var också socialarbetaren som kontaktade de 

berörda personerna som kunde tänkas vara med vid samplaneringen av vården för MB. Dessa 

personer var primärläkaren, hemtjänstpersonalen eller exempelvis en alkohol- och 

drogterapeut. Om det inte gick att ha en samplanering eller om patienten inte ville, träffade 

socialarbetaren patienten själv eller tillsammans med dennes familj. Socialarbetaren var den 

som informerade patienten om programmets utformning samt själv eller i samråd med teamet 

bestämde vilka som skulle remitteras till programmet. Resultatet blev positivt, MB minskade 

sina besök på akuten från att göra ungefär 26,5 besök per år ned till ungefär 6,5 besök per år. 

Slutsatsen var att vårdplanernas adekvata utformande var viktigt tillsammans med en 

kontinuerlig uppföljning av vårdplanen. Både personalen och patienterna var belåtna med 

programmet. 

Vi har också valt att lyfta fram en studie som behandlar kostnadseffektiviteten av Case 

management. Studien vi har valt heter Cost-effectiveness of clinical Case management for ED 

frequent users: results of a randomized trial som presenterades i en artikel i The American 

Journal of Emergency Medicine (Shumway, Boccellari, O’Brien & Okin, 2008). Studiens 

resultat var att Case managementprogrammet är ett kostnadseffektivt program när det gäller 

arbetet med MB på akuten. Dock framkommer det i studien att sjukhusets totala kostnad 

förblev lika som innan interventionen, eftersom själva interventionsprogrammet innebar en 

merkostnad för hela sjukhuset. Men det blev ändock en sekundärvinst i och med att MB:s 

psykosociala tillvaro förbättrades. 

I den nationella studien Repeated use of the emergency department: qualitative study of the 

patient’s perspective som presenterades i en artikel i Emergency Medicine Journal och där det 

framgår att det finns ett flertal gemensamma kännetecken hos dem som är MB och att deras 

livssituation ofta är bekymmersam (Olsson & Hansagi, 2001). Studien bygger på 

djupintervjuer med tio patienter som kategoriserats som mångbesökare. Ett flertal av de 

intervjuade uppgav att de levde ensamma och saknade mer eller mindre ett primärt nätverk. 

Det som också var gemensamt för de flesta var att de var utanför arbetsmarknaden och att 

deras livsuppehälle samt arbetsförmåga hade påverkats markant av deras hälsoproblem. Sju 

av patienterna hade vid ett flertal tillfällen i livet varit i kontakt med socialtjänsten. Det som 
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också framkom var att fem av patienterna nämnde att de hade ett nuvarande alkoholmissbruk 

och en del även narkotikamissbruk samt att ytterligare två patienter uppgav att dem tidigare 

hade haft ett alkoholmissbruk. De flesta respondenterna uppgav att det som föranlett dem att 

söka akutmottagningen var en känsla av hjälplöshet och ångest. Resultatet av studien visade 

dels på vikten av ett professionellt bemötande som kunde inge trygghet hos mångbesökarna 

samt att det framkom ett förslag på en interventionsmodell. Denna modell skulle bygga på ett 

utredande samtal med mångbesökaren, alkoholrådgivning och samplanering mellan till 

exempel hälso- och sjukvården, socialtjänsten och psykiatrin. 

Med anledningen av problematiken kring mångbesökare och avsaknaden av 

interventionsmodeller i arbetet med denna patientgrupp gjordes en studie som resulterade i en 

fokusrapport Akutmottagningens mångbesökare – hur kan vården förbättras? (Olsson, 2006). 

Syftet med studien var att: 

– sammanfatta kunskapsläget om mångbesökare vid sjukhusens akutmottagningar inom SLL,  

– tydliggöra behov hos akutmottagningens mångbesökare, 

– belysa behovet av samverkan i vård- och omsorgssystemet, 

– stimulera förbättrad vård, utveckling av samarbetskanaler för akutmottagningens mångbesökare samt 

till fortsatt forskning. 

Studien är en kartläggning av MB mellan åren 1997 till 2004 och en sammanfattning av 

tidigare interventionsstudier som gjorts i Sverige. Två stora interventionsstudier som tas upp i 

fokusrapporten är Samplaneringsprojektet och Blipp-projektet
2
 som båda är utförda på KS, 

Huddinge. 

Samplaneringsprojektet  

Detta projekt genomfördes i början på 1990-talet och pågick i ett år. Projektet innebar att 

akutkuratorn kallade MB till ett besök för att gå igenom patientens vårdkontakter och besöket 

skulle resultera i ett samplaneringsmöte. Det var 69 patienter ifrån två vårdcentralsområden 

som deltog. Patienterna delades upp i två grupper, en interventionsgrupp där patienterna fick 

samplanering och en kontrollgrupp där det inte förekom någon samplanering. Vårdcentralerna 

som patienterna tillhörde var välinformerade om projektet och primärläkarna där utgjorde 

koordinatorerna i samplaneringen. Resultatet av studien blev att patienterna från 

interventionsgruppen kände sig nöjda efter samplaneringen och akutbesöken minskade men 

även i kontrollgruppen minskade besöken. Detta resultat höll i sig för båda grupperna även 

efter en treårsperiod. Samplaneringsprojektet var väldigt tidskrävande varför det på KS, 

Huddinge år 2003 genomfördes en lättare intervention som skulle vara mindre tidskrävande, 

det så kallade Blipp-projektet. 

                                                 
2
 Bedömning Lättintervention I Projektform 
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Blipp-projektet  

Detta projekt syftade till att akuten skulle informera primärvårdsläkaren, det vill säga läkaren 

på vårdcentralen, att patienten var en MB. Detta gjordes genom att det infördes en markering 

en så kallad ”blipp” i datasystemet. Blippen aktiverades när en patient sökt akuten fjärde 

gången inom en tolvmånadersperiod och på så sätt kunde personal på akuten ”upptäcka” en 

MB. Projektet gick ut på att när en patient sökte till akuten och det blev en ”blipp” i 

datasystemet så skulle läkaren och sjuksköterskan ta ut patientens journaler från de tre senaste 

besöken. Journalkopiorna skulle med samtycke av patienten skickas till patientens läkare 

inom primärvården tillsammans med ett informationsbrev. På så sätt blev primärvårdsläkaren 

varse om att patienten var en MB på akuten och läkaren skulle då se över patientens 

vårdbehov. Projektet innebar att 1 799 MB identifierades och av dessa utgjorde 834 patienter 

en interventionsgrupp. Trots mycket information till akutens personal om Blipp-projektet så 

skickades journalkopior på endast 109 patienter i interventionsgruppen. I stort bedömde 

primärvårdsläkarna att journalkopiorna var av värde för den fortsatta vården för MB och för 

en del läkare var informationen ny om att deras patient även var en MB på akuten. 

Besöksfrekvensen minskade i både interventionsgruppen och i kontrollgruppen. Det förs 

ett resonemang i studien kring varför det var så få som 109 patienter som fick sina 

journalkopior skickade till primärvårdsläkaren. Orsaken till det är troligen att bedömningen 

som gjordes av akutläkaren utmynnade i att dessa patienter var lämpliga att lämna över till 

primärvården emedan de övriga MB:s problematik passade bättre att behålla på akuten.  

I samma fokusrapport nämns även ett projekt från Kalmar. Projektet pågick från november 

2003 till oktober 2004 med inriktning på äldre MB, 23 patienter från ålder 75 år och uppåt 

ingick i projektet. Syfte med projektet var att införa geriatrisk kompetens på akuten för att på 

så sätt öka vårdkvalitén för äldre MB. Patienterna erbjöds att få komma till en 

intagningsvårdsavdelning, till skillnad från projekten på KS, Huddinge, där interventionerna 

kring MB skedde på akuten. I Kalmar undersöktes den äldre personen på 

intagningsvårdsavdelningen och fick möjlighet att träffa en farmaceut, psykiatriker, 

arbetsterapeut och geriatriker och patienten fick sedan en vårdplan utförd som berörda 

vårdkontakter fick tillgång till och som skulle följas upp. Vid tidpunkten för fokusrapporten 

fanns ingen utvärdering av projektet i Kalmar.  

I fokusrapporten (Olsson, 2006) framkommer vikten av att det är en kurator som 

medverkar i arbetet med MB. Detta har visat sig vara kostnadseffektivt samt att kuratorn 

kompletterar den medicinska vården med sina psykosociala arbetsmetoder, sociala synsätt och 

sociala kontakter utåt i samhället. 
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Vi har även sett att mycket av den senaste forskningen när det gäller MB och 

interventionsmodeller för arbetet med denna patientgrupp handlar om äldre personer. 

Anledningen till detta är att äldre personer står för en stor andel av MB (Olsson, 2006; 

McLeod & Olsson, 2006). 

Arbetssättet enligt Individuell samplanering  

Resultatet från fokusrapporten (Olsson, 2006) blev grunden till en ny interventionsmodell när 

det gäller arbetet med mångbesökare på KS, Huddinge. Modellen kallas Individuell 

samplanering och implementerades 1 januari 2008. Det finns ingen skriftlig modell-

beskrivning om hur själva arbetssättet enligt modellen går till. Varför vår beskrivning utgår 

helt ifrån det som har framkommit under intervjuerna samt att Clary under sin praktiktid vid 

ett par tillfällen har observerat arbetet utifrån denna modell. IS är något som akutkuratorerna 

utgår ifrån i sitt arbete med mångbesökare. Men även personalen på akuten är involverade i 

detta arbetssätt i och med att det är de som först möter en MB när han eller hon kommer till 

akuten och tar då kontakt med akutkuratorn antingen via remiss eller via en sökning. IS ger en 

struktur för att hämta in uppgifter om och dokumentera MB:s sociala situation och vilka 

behov han eller hon behöver/har respektive resurser han eller hon behöver/har. 

Akutkuratorerna inhämtar uppgifter gällande mångbesökaren utifrån ett formulär kallat 

MBIC MångBesökare I Centrum. Strukturen för att inhämta uppgifterna och dokumentera är 

inspirerad från BBIC:s handläggnings- och dokumentationssystem för utredning. 

 

MBIC-TRIANGELN 
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Vi vill med nedanstående flödesschema illustrera en idealtypisk 

modell enligt Individuell Samplanering för att ge en beskrivning hur 

arbetsgången kan gå till: 

När en patient kommer till akuten registreras personuppgifter 

och vad han eller hon söker för i sjukhusets datasystem i något som 

kallas akutliggaren. Om patienten faller in under kategorin 

mångbesökare kommer det fram en gul markering, en Blipp i 

datasystemet. Denna gula blipp ska markera att patienten har 

kommit till akuten minst fyra gånger på en tolv-månadersperiod.  

Akutpersonalen gör en bedömning och beslutar om en remiss 

eller sökning till kuratorn, oftast är det en remiss som går iväg. 

Kuratorn tar emot remissen och plockar fram ett förskrivet brev
3
 

som sedan skickas iväg till MB. I brevet berättar kuratorn kortfattat 

varför denne vill träffa patienten och att mötet handlar om en 

kartläggning av patients sociala situation för att på så sätt kunna 

utröna hur patienten ska få bästa möjlig vård. Vid detta möte 

bestämmer sedan kuratorn och patienten tillsammans om hur 

kontakten ska se ut framöver och om det eventuellt blir en 

samplanering . I brevet framkommer också att kuratorn inom ett par 

dagar kommer att kontakta patienten per telefon för att boka en 

besökstid. Om patienten tackar ja och kommer till kuratorn för en 

utredning görs detta genom MBIC och dokumenteras i ett formulär 

kallat Individuell planering/samplanering
4
.   

Patienten kan alltså tacka nej till det erbjudna mötet hos kuratorn 

och då blir det ingen kontakt eller så blir det en kuratorskontakt 

och den kan se olika ut, allt från att patienten kommer på ett besök 

till att kuratorskontakten kan sträcka sig över år. Dessa möten kan 

antingen innehålla en samplanering eller inte. 

 

                                                 
3
 Bilaga 5 

4
 Bilaga 6 
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Karolinska Universitetssjukhus, Huddinge 

Organisationen 

Våra uppgifter gällande KS, Huddinges organisation har vi hämtat från KS, Huddinges 

interna intranät ”Inuti”.  

Landstinget är en politiskt styrd organisation
5
. Karolinska Universitetssjukhuset ägs till 

100 % av Stockholm Läns Landsting och är ett av Europas största sjukhus och det är en av 

Stockholms största arbetsplatser med cirka 15 000 medarbetare i över 30 olika 

yrkeskategorier. Verksamheten är geografiskt koncentrerad till Solna och Huddinge, men 

ansvarar även för en del verksamheter på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Rosenlunds 

sjukhus, Spinalis/Rehab Station Stockholm. 

Sjukhusledningen består av sjukvårdsdirektören, divisionschefer och stabschefer och som 

stöd till all verksamhet på sjukhuset finns sju administrativa staber. Sjukvården är indelad i 

sju divisioner, Akut, Barn, Huvud, Karolinska Universitetslaboratoriet, Medicin Kirurgi 1, 

Medicin Kirurgi 2 och Onkologi Thorax. Under var och en av dessa divisioner finns ett antal 

olika kliniker. 

 

Kuratorskliniken 

Kuratorskliniken tillhör Akutdivisionen tillsammans med Akutkliniken, Anestesi, operation 

och intensivvård, Smärtkliniken, Arbetsterapeuter, Bemanningscentrum, Dietister och 

Sjukgymnaster. 

Kuratorskliniken som finns både i Huddinge och Solna består av cirka 140 medarbetare 

och kliniken leds av en verksamhetschef. Det finns också en enhet för Forskning, Utveckling 

och Utbildning (FoUU). Kuratorskliniken är indelad i fem sektioner med varsin sektionschef 

och det är en intern- och externsäljande verksamhet, det vill säga kuratorskliniken säljer 

timmar till klinikerna på sjukhuset samt tar också emot externa besök. Kuratorsklinikens 

                                                 
5
 Se bilaga 4 
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uppdrag är förutom att genom psykosocialt arbete bidra till bästa 

möjliga hälsa och välbefinnande för patienter och dess närstående 

även att ha ett ansvar för framtidens kuratorsarbete. Detta sker genom 

att forskning och utbildning är något som alltid är närvarande i det 

dagliga arbetet. 

Akutkliniken 

”Akutmottagningen är sjukhusets ansikte utåt” (Nyström, 2003). Det 

är ofta här som de flesta patienterna för första gången kommer i 

kontakt med sjukdom och hjälplöshet (a. a.). Varför det är viktigt att 

vården på dessa mottagningar utmärks av ”både medicinsk kompetens 

och omsorgsriktad omvårdnad” (a. a.). Akutsjukvård är den vård du 

får när du skadat dig eller blivit hastigt sjuk och vid akuta tillstånd av 

allvarligare art sker vården på ett akutsjukhus (Vårdguiden). Det som 

skiljer arbetet på en akutmottagning från arbetet på en annan 

mottagning är att där ska vårdarna, det vill säga undersköterskorna 

och sjuksköterskorna, under en relativt kort tid sörja för att de 

personer som söker hjälp får ett bra omhändertagande både 

medicinskt och omvårdnadsmässigt (Nyström, 2003).  

Januari 2004 skedde en sammanslagning av Huddinge Universitetssjukhus och Karolinska 

Sjukhuset och Akutdivisionen bildades, denna division leds av en divisionschef. Det finns två 

akutkliniker inom akutdivisionen, en som är belägen i Solna och en som ligger i Huddinge. 

Dessa två kliniker leds av varsin verksamhetschef. Akutkliniken ingår alltså i samma division 

som kuratorskliniken, det vill säga Akutdivisionen. Akutkliniken är uppdelad på olika 

områden ”diskar” barnmedicin, infektion, kirurgi, medicin, neurologi, ortoped och ÖNHC 

(Öron, näsa, hals och cochlea). 

Yrkesbeskrivning 

Vi vill ge dig som läsare en inblick i vilka arbetsuppgifter kuratorerna respektive 

vårdpersonalen på akutmottagningen kan ha. Vi har medvetet valt att ge ett bredare perspektiv 

av kuratorns arbete i allmänhet och akutkurators i synnerhet med anledning av att 

interventionsmodellen IS bygger på deras arbetssätt. 

Kuratorns roll 

För att bli kurator bör man ha en socionomexamen (Benkel, De Neergaard, Johansson, Lundin 

& Öhrling, 2007). En kurators arbete inom hälso- och sjukvården kan ses ut två perspektiv, 
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det ena är att patientens sjukdom är grunden men därav följer psykosociala konsekvenser 

(Benkel et al., 2007). Det andra är att patienter med en svår psykosocial situation som grund 

kan som till följd av detta få olika sjukdomssymtom (a. a.). 

Kuratorns arbete går till stor del ut på att försöka hjälpa patienterna, att genom samtal hitta 

strategier så att hon eller han kan leva ett så bra liv som möjligt trots sin sjukdom (a. a.). 

Kuratorns arbete kan även gå ut på att bistå patienter med hjälp som kan förbättra dennes 

sociala situation (a. a.).  

Benkel et al. (2007) tar upp i boken Kurator inom hälso- och sjukvård att nedanstående 

psykosociala problem är frågor som en kurator arbetar med; 

 bostadsproblem 

 ekonomiska problem 

 ensamhet och isolering 

 kriminalitet 

 kriser 

 missbruk 

 oro och ängslan 

 problem i arbetslivet 

 relationsproblem 

 våld 

Följande är exempel på åtgärder som kuratorn kan använda sig av efter att en utredning visat 

på patientens psykosociala situation (a. a.); 

 information om samhällets stöd och resurser 

 ekonomisk och juridisk vägledning 

 kuratorssamtal anpassat till olika situationer 

 samordning av planering och rehabilitering 

 behandling i grupp för patienter och/eller närstående 

 utbildning för patient och/eller närstående 

Akutkuratorns arbete  

Kuratorerna arbetar enligt likartade arbetsmetoder oavsett varthän kuratorn arbetar men 

arbetsmetoderna som används är anpassade utifrån vilken specialitet som kuratorn arbetar 

inom och där arbetsmodellerna utgår från varje enskild patients diagnos och problemställning 

(Benkel et al., 2007). 

Till en akutmottagning kommer patienter med akuta sjukdomstillstånd och skador. 

Exempel på sjukdomar kan vara hjärtinfarkt och stroke och exempel på skador kan vara 

sådana som uppkommit på grund av misshandel och självmordsförsök (a .a.).  

Akutkuratorns roll är att komplettera övrig personal på akuten genom att erbjuda 

patienterna krissamtal och annat psykosocialt stöd redan på akutmottagningen (a. a.). 

Akutkuratorns målgrupp på en akutmottagning är inte bara patienten utan i lika hög grad de 

närstående, där arbetet kan bestå av krissamtal, praktiskt socialt stöd med till exempel 
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information om vilka olika stödinsatser som finns i samhället, liksom information om 

juridiska och socialrättsliga frågor (a. a.).  

Akutpersonalens roll 

Yrkesbeskrivningen för akutpersonalen är hämtade från akutklinikens riktlinjer som vi har 

inhämtat från KS, Huddinges intranät Inuti. 

Läkarnas arbetsuppgifter på akutmottagningen är till exempel att ta en djupare anamnes, 

det vill säga att ta reda på patientens sjukdomshistoria, sociala förhållanden, aktuella 

läkemedel, diverse personuppgifter samt att ta reda på anledningen till att patienten söker till 

akutmottagningen. Läkaren ska ”undersöka status, eventuellt omprioritera, beställa prover 

eventuellt röntgen/annan undersökning, behandla patienten, avsluta; skicka hem/administrera 

inläggning”. 

Sjuksköterskornas uppgifter är beroende på vad de har för ansvarsområde. Sjuksköterskan 

(ssk) är inte medicinskt ansvarig utan det är verksamhetschefen på akutkliniken som är 

övergripande medicinskt och omvårdnadsansvarig. Sedan är det den jourhavande läkaren som 

är i tjänst som har det medicinska ansvaret för patienterna. Omvårdnadsansvaret åligger ssk 

och varje patient som är inskriven på akuten skall ha en patientansvarig sjuksköterska. Ssk gör 

tillsammans med läkaren upp en plan för patienten som båda har ansvaret för tills denne 

lämnar akuten. Ssk ska vid behov övervaka patientens vitalparametrar, till exempel genom att 

ta ett EKG
6
. Att mäta vitalparametrarna innebär att mäta andningen, hjärtfrekvensen, 

vakenhetsgraden och kroppstemperaturen (Widgren, 2008). Sjuksköterskas roll är också att 

ombesörja patienternas omvårdnadsbehov samt att övervaka provtagnings- och röntgensvar. 

Det är också ssk som i samråd med läkaren dokumenterar det som gjorts med patienten. Ssk:s 

uppgift är också att vara delansvarig för informationen till patienten och anhöriga. Till ssk:s 

ansvarsområde hör också att se till att material är påfyllt samt att den medicintekniska 

utrustningen är funktionsduglig.  

Undersköterskans roll är att med ledning av läkaren och sjuksköterskan medverka vid 

”patientens medicinska vård”. Det är undersköterskan (usk) som visar in patienten i 

undersökningsrummet, usk assisterar läkaren vid undersökningen och utför det som läkaren 

                                                 
6
 ”EKG (elektrokardiografi) är en registrering av hjärtats elektriska aktivitet. Genom undersökningen får man en 

bild som kallas elektrokardiogram och som visar avvikelser i hjärtats rytm, hastighet och impulsutbredning. De 

upplysningar man kan få av ett elektrokardiogram kan hjälpa till att diagnostisera olika hjärtsjukdomar” 

(www.netdoktor.se) 
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ordinerar exempelvis prover eller EKG. Usk assisterar även patienten om det behövs till nästa 

instans som till exempel röntgen. Usk förbereder också för ny patient, han eller hon är också 

delansvarig för att informera patienter och anhöriga. Usk har också ett delat ansvar för 

patienterna i deras väntan på att få träffa läkaren och ska vid behov kontakta vårdteamet om 

det är nödvändigt med ett snabbt omhändertagande av patienten. 

Lagstiftning 

Vi kan se att alla som arbetar inom hälso- och sjukvården följer en lagstiftning som är specifik 

för detta ändamål. Vi har valt att i vår uppsats att redogöra för några av de lagar, föreskrifter 

och allmänna råd som vi anser är grundläggande inom hälso- och sjukvården och dessa 

återfinns att läsa i bilaga 7. Den lag som vi har valt att presentera lite mer noggrant är Hälso- 

och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) för att vi anser att den är övergripande när det gäller all 

hälso- och sjukvård. 

Historik 

1928 kom en sjukhuslag som innebar att landstingen fick ansvaret för den slutna 

kroppssjukvården. Under 1970-talet kritiserades sjukvårdslagen för att den bara var 

specialistinriktad och till största delen inriktad på slutenvården (Falk & Nilsson, 1999). Med 

anledning av detta och utifrån anvisningarna om att lagstiftningen även skulle inkludera 

hälsovård med ett preventivt syfte startades en Hälso- och sjukvårdsutredning (HSU) 1975. 

Denna utredning resulterade i att det istället för bara en sjukvårdslag blev en hälso- och 

sjukvårdslag (a. a). 

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 1- 33§§ 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är en ramlag och här finns de grundläggande reglerna för all 

hälso- och sjukvård (Benkel et al., 2007).  

Vi har valt att lyfta fram paragrafen 2 a § i HSL då vi vill belysa de krav som finns på 

hälso- och sjukvården. 

I 2 a § HSL står att Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta 

innebär att den skall särskilt 

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i 

vården och behandlingen,  

2. vara lätt tillgänglig,   

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,  

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen,  

5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.  
Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

Olika insatser för patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Varje patient som vänder sig till 

hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av 

sitt hälsotillstånd. Lag (2006:493).  
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1 januari 1997 infördes det nya bestämmelser gällande hälso- och sjukvårdens ledning 

(SOSFS 1997:8). Dessa bestämmelser innebär bland annat att ledningen inom all hälso- och 

sjukvård skall, förutom att se till att vården är av god kvalitet och att det ska vara en hög 

patientsäkerhet, även ansvara för att ”hälso- och sjukvårdsverksamheten organiseras så att den 

främjar kostnadseffektivitet” (a. a.). Det är viktigt att både patienterna, anhöriga och 

personalen vet vem de ska vända sig till vid frågor gällande verksamheten samt att det finns 

en person som har det samlade ledningsansvaret, varför det inom all hälso- och sjukvård ska 

finnas en verksamhetschef (a. a.).  
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Hälsoekonomi 

Vi har valt att redogöra för en del hälsoekonomiska aspekter då resurserna inom vården inte är 

oändliga och detta bidrar till en prioritering i det dagliga patientarbetet. 

I litteraturen benämns mångbesökare med begrepp som frequent users, frequent flyers, stamkunder och 

storkonsumenter. Detta är något som verksamhetschefen på akutkliniken brukar säga att det vill man 

gärna ha i en affär, men det är ett annat koncept i sjukvården än i affären (Verksamhetschef, FoUU). 

Definitionen av hälsoekonomi är att det är en användning av det vetenskapliga området 

ekonomi med inriktning hälsa (Ferraz-Nunes, Karlberg & Bergström, 2007). Hälso- och 

sjukvården är speciell varför analys av denna sker utifrån nationalekonomiska teorier och 

utifrån metoder som är speciellt utvecklade för resurserna inom hälso- och sjukvårdssektorn 

samt mellan denna sektor och andra samhällssektorer (a. a.).  

I Sverige är det huvudsakligen skatter som finansierar Hälso- och sjukvården (Ferraz-

Nunes, Karlberg & Bergström, 2007).  

Figur 1 

Finansieringen av Hälso- och sjukvården (Anell, 2009, s. 25). 

I övrigt finansieras hälso- och sjukvården av generella statsbidrag (16 %), erhållna bidrag (3 

%), patientavgifter (3 %), försäljning av tjänster och verksamhet (4 %) samt övrigt (2 %) 

vilket Anell (2009) inte tar upp i sin bok vad det är. 

En av en de största kostnaderna i samhället är sjukvårdstjänster (Ferraz-Nunes et al., 2007). 

Dessa kostar ”mänsklig tid, energi, kapital, varor och kunskaper” som istället kunde användas 

till andra verksamheter i samhället (a. a.). Det centrala när det gäller hälsoekonomi är därför 

att dessa kostnader är något som bidrar till ett välståndsvärde som kompenserar nyttjandet av 

dessa resurser (a. a.). 
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När människor blir sjuka eller skadade uppsöker de sjukvården och det finns patientgrupper 

som är mer resurskrävande för att de är mer sjuka än en normalbesökare. Dessa grupper är 

resurskrävande för verksamheten och effekterna av insatserna är låga, i det närmaste 

obefintliga och i vissa fall även negativa, varför det är viktigt att det sker en kontinuerlig 

utvärdering av effekterna av insatserna (a. a.). Det är sällan som det förekommer en sådan 

utvärdering, däremot är det vanligare att utvärderingen sker i form av mätning av prestationer, 

”antal patientdagar, antal fall, antal vårddagar, antal besök”. Men detta kan inte betraktas som 

det egentliga målet med sjukvården, utan det egentliga målet är att öka patientens hälsostatus 

och reducera lidandet (a. a.). 

De resurser som används för att kunna nå de olika hälsomålen, det vill säga hälsostatus, 

kan i en ekonomisk modell kallas för input och där hälsomålen är lika med output. Att värdera 

sambandet mellan input och output är en hälsoekonomisk uppgift (a. a.). Vi har valt att 

visualisera detta utifrån nedanstående modell. 

Tabell 1 Sjukvårdsmodell (a. a., s. 88) 

 

Vi vill även visa på, genom nedanstående hälsomodell, att det är mer än sjukvården som kan 

ses som en input när det gäller för patienten att behålla eller förbättra sin hälsa. 

Tabell 2 Hälsomodell (a. a., s. 88) 

INPUT INDIVIDENS 

KAPITAL 

OUTPUT 

Bostadsmiljö 

Näring 

Sjukvård 

Familjens tid 

Utbildning 

Inkomst 

Arbetsmiljö 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurser och prioriteringar 

Eftersom inte resurserna är oändliga är ransonering av hälso- och sjukvårdstjänster oundviklig 

och det sker dagligen (Ferraz-Nunes et al., 2007).  

Inputs 

Intermediära 

Outputs 

Slutliga 

Outputs 

Sjukvårdsutgifter (Personaltid, utrustning, 

                                         vårdplatser etc.) 

Antal fall, patientdagar, vårddagar 

Hälsostatus 

    Hälsan 

Levnadsdagar x 

hälsostatus 
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Att behöva göra prioriteringar inom hälso- och sjukvården innebär att behöva göra olika val 

gällande hur mycket som ska satsas på olika verksamheter och olika medicinska områden 

samt enskilda och grupper av människor som söker för vård (Ferraz-Nunes et al., 2007). En 

viktig del för ledningen och styrningen inom hälso- och sjukvården att är att göra 

prioriteringar (a. a.).   

År 1995 presenterades en etiskt plattform som var ett resultat av en utredning från 

Socialdepartementet, meningen med denna plattform var att den skulle användas som ett stöd 

när beslut gällande prioriteringar behövde fattas (a. a.). Resultatet av denna utredning var i två 

delar, där den ena var en etisk plattform som var som en värdegrund, den andra delen var ett 

stöd för prioriteringslistor (a. a.).  

Värdegrunden i den svenska utredningen bestod av tre principer (a. a.): 

 Människovärdesprincipen 

 Behovs och solidaritetsprincipen 

 Kostnadseffektivitetsprincipen 

Enligt den första principen ska prioriteringen utgå från att alla människor har ett likavärde. 

Den andra principen ”kan tolkas” att personen som har störst behov ska ha företräde. Den 

tredje principen innebär enligt utredningen att den behandling som är mest kostnadseffektiv 

ska väljas, men att kostnaden för och nyttan med en behandling av en persons problem kan 

inte ställas mot en annan persons.  

Stödet för prioriteringslistor gällande så gott som all rutinsjukvård innehåller fyra 

prioriteringsnivåer;  

På den första nivån placerades vård av livshotande akuta sjukdomar, sjukdomar som utan behandling 

leder till döden eller invalidiserande tillstånd samt svåra kroniska sjukdomar.  I grupp två satte man 

prevention och rehabilitering. I grupp tre andra, mindre allvarliga sjukdomar och i grupp fyra åtgärder av 

andra skäl än sjukdom eller skada, t.ex. intyg. (Ferraz-Nunes et al., 2007). 

Sanningen är att resurserna inom vården alltid har varit ändliga och det har alltid skett 

prioriteringar (Falk & Nilsson, 1999). Det har skett en ökning av problem som bidrar till en 

ökning av prioriteringen inom vården. Det som ses som den största orsaken till ökningen av 

dessa problem är att de tidigare resursökningarna som skett de senaste årtiondena fram till och 

med 1982 stoppats (a. a.).  Det som också orsakar ökningen av dessa problem är att det 

demografiskt har skett en förändring där antalet personer i åldrarna 80 till 85 år och däröver 

har ökat vilket innebär att de som behöver sjukvård mest har blivit påfallande flera (a. a.).  

En tredje orsak till ökningen av problemen och kanske den som är den största orsaken till att 

sjukvården känns ”otillräcklig”, är att forskningen och den biomedicinska utvecklingen är så 
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framgångsrik, vilket bidragit till att fler sjukdomar kan diagnostiseras och behandlas. Detta är 

ju i och för sig bra, men problemet är att dessa metoder är dyra, både när det gäller behovet av 

personal och utrustning (a. a.).   

Då resurserna inom hälso- och sjukvården är ändliga så är utgångspunkten att hälso- och 

sjukvården ska hålla sig inom en ”fix” ram. Denna ram bestäms av medborgarna genom sina 

politiker (a. a.).  Prioriteringarna inom vården handlar dels om att hålla sig inom denna ram 

men även att hushålla så att ramen hålls (a. a.).  

Begreppet alternativkostnad betyder utifrån ekonomiska termer att det är den avkastning 

som till exempel ett företag går miste om genom att de väljer att producera mer av en vara och 

inte en annan och på så sätt går miste om den vinst som den vara som de inte producerat 

skulle ha gett (Eklund, 2007). Alternativkostnaden inom hälso- och sjukvården räknas inte i 

pengar utan i effekter av vårdinsatser, där alternativkostnaden är den vinst som vi missar i 

form av minskade besvär, bättre funktion eller hälsa för den patient eller grupp av patienter, 

som blev utan behandling (Ferraz-Nunes, Karlberg & Bergström, 2007). 
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Resultat och analys 
Här redovisar vi den empiri som vi har fått fram vid våra kvalitativa intervjuer samt att vi gör 

en löpande analys. Vi kopplar vår teoretiska referensram, tidigare forskning, HSL, berörda 

professionernas arbetsuppgifter och de hälsoekonomiska aspekterna till empirin. 

Behovet av en interventionsmodell 

Enligt implementeringsteorin startar en implementeringsprocess efter det att verksamheten 

först och främst har verifierat ett behov av ett nytt arbetssätt. Efter att detta behov har 

uppmärksammats undersöks det hur stort det är samt om det finns förutsättningar för att 

kunna införa ett nytt arbetssätt. 

I resultatet i den statistik som vi tagit del av framkommer det att under 2007 var det 45 066 

personer som gjorde 68 863 besök på akuten. Av dessa var det 2 256 personer som 

kategoriserades som MB och de gjorde 12 562 besök. Under 2008 var det 43 837 personer 

som gjorde 66 450 besök, av dessa personer var de 2 133 personer som kategoriserades som 

MB och de gjorde 11 618 besök.  

Figur 2  

 

Antal personer och antalet besök på akuten KS, Huddinge under 2007 och 2008. 

Procentuellt har andelen besök gjorda av MB sjunkit med 0.8 % från att ha varit 18,2 % 2007 

till 17,4 % 2008. Det här statistiska resultatet visar att MB är en relativt liten grupp patienter 

som står för ett stort antal besök. Att det förhåller sig så är även något som den tidigare 
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forskningen bekräftar. För att få en uppfattning om vad ett akutbesök kostar vill vi hänvisa till 

det som chefsjuksköterskan berättar nämligen att ”allt är beroende på vilken diagnos man får 

och vad som görs under besöket, kostnaden kan variera från 1 500 till 4 000 kronor. De flesta 

besöken kostar mellan 2 000 till 2 500 kronor”. 

På KS, Huddinge har verksamhetschefen på akuten beslutat att MB är en patientgrupp som 

ska uppmärksammas och han grundar detta på att ” antalet besök på akutmottagningen har 

ökat, de här personerna besöker akutmottagningen 13-14 ggr mer än genomsnitts-

medborgaren, så någonting är inte som det ska”. Verksamhetschefen på akutkliniken 

exemplifierar en MB enligt följande;  

Mångbesökare kan vara hetidsjukvårdskonsumenter, alltså personer som spenderar sin tid genom att ta sig 

runt i hälso- och sjukvårdsnätverket. De kan gå till någon privatläkare på morgonen och sedan ska de ta 

några prover på eftermiddagen, sedan går till akutmottagningen på kvällen och så nästa morgon börjar de 

med något besök på någon lätt- eller närakut någonstans, kanske de går till sjukgymnasten och så har de 

lyckats övertala någon privatläkare någonstans att operera dem för någonting. Ju mera de blir opererade, 

ju mera biverkningar får de till operationerna. Så att det är de som övergår i en heltidskonsumtion av 

sjukvård. Ett exempel på någon sådan här somatisering vi hade en patient som var röntgad 167 ggr i sin 

högra axel och det är klart röntgar man en axel 167 gånger så börjar man få strålskador så småningom om 

inte annat, som i sin tur leder till problem etc. Så att det finns många olika orsaker, vi har personer som 

det är frågan om man ska hänföra det till något psykiatriskt som gillar, det är ju en typ av psykiatrisk 

problematik alltså effektsökeri, folk som tycker att filmen är dålig på bio som simulerar ett epilepsianfall, 

hela filmen bryts och ambulansen kommer dit och hämtar dem och kör iväg dem, så har det ju hänt nåt i 

varje fall och så blir det ett akutmottagningsbesök. Detta är bara en illustration att i begreppet MB, det 

kan dölja sig en väldig massa olika saker och bakom allt detta så finns det en anledning för oss att söka 

orsakerna och försöka fundera lite varför den här personen dyker upp och inte bara acceptera att de här 

kanske 5 % av patienterna tar 20 uppåt en 25 % av resurserna.  

 

Vidare förklarar verksamhetschefen att ” det finns de som har gått mycket långt i sin 

mångbesökarkarriär där ett besök på en akutmottagning blir en del av deras livsföring. Det här 

är personer som ofta har ett frikort kanske inom en vecka efter att det förra har gått ut ”. Det 

framkommer också att det är verksamhetschefen på akuten som är den person som har 

initierat att personalen och då främst akutkuratorerna som ska arbeta aktivt med denna 

patientgrupp. Akutkurator 1 berättar att; 

I januari 2008 så bestämde verksamhetschefen på akuten att han ville lägga ett litet extra ljus över 

mångbesökarna på akutmottagningen och att vi då skulle vi jobba enligt en modell som 

verksamhetschefen var intresserad av att implementera i det dagliga arbetet med mångbesökarna. Han gav 

ett uppdrag till kuratorerna då han förstått att det var kuratorerna som skulle göra det här. 

Enligt tidigare forskning framkommer det att det finns ett flertal drag som är gemensamma för 

den här patientgruppen men det är viktigt att se mångbesökarna som individer med sin egen 

bakgrund och problematik och som verksamhetschefen på FoUU-avdelningen uttrycker det; 

Mångbesökarna är en heterogen grupp. Vi har gjort det väldigt svårt för oss när vi har skiljt ut dem som en 

särskild grupp människor, för de är ingen homogen grupp som man skall lyckas bota. Var och en kan ha olika 

problem, så det beror på vad man vill lyckas med. 
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Forskningen visar på att det arbetssätt som har varit lyckat när det gäller MB bygger på 

”samplanering mellan till exempel hälso- och sjukvården, socialtjänsten och psykiatrin” och 

det är just detta som IS till stor del bygger på. Forskningen visar även på att denna grupp av 

människor kanske inte får den adekvata vård som de ska ha, beroende på att akuten inte är rätt 

vårdnivå för dessa patienter. Forsknings- och utvecklingsledaren på FoUU-avdelningen 

berättar att ” det är inte lätt att veta vart man som patient ska vända sig inom vården”. Enligt 

tidigare forskningen så framkommer det att utifrån MB:s perspektiv så har de en akut 

åkomma och på så sätt är det relevant för dem att söka till akuten.  

Enligt HSL så har hälso- och sjukvården krav på sig att vara lättillgänglig och alla som 

söker, om det inte är helt klart att det inte behövs, har rätt till en medicinsk bedömning. Det är 

också till akuten som personer, som inte vet vart de ska vända sig i vården, kommer och ur 

deras perspektiv har de akut åkomma.  

Informanterna svarade enhälligt att akuten är fel vårdnivå för MB och de hänvisade till att 

detta var med anledning av MB:s komplexa problematik som inte kan ombesörjas på akuten. 

Akutpersonalens arbetssätt går ut på att de under en ganska kort tid ska se till ” att de personer 

som söker hjälp får ett bra omhändertagande både medicinskt och omvårdnadsmässigt”. Vi 

ser att detta snabba handläggande medför att det inte finns resurser för en längre tids 

ombesörjning av patienten, vilket en MB, enligt forskningen, ofta är i behov av.  

Vi ser att det också finns ett behov av att arbeta enligt en interventionsmodell utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv vilket också bekräftades av verksamhetschefen på FoUU-avdelningen 

” man vill ju ha ned kostnaden, man vill också göra rätt saker för kostnaderna och det är klar 

om det är så här oerhört många besök så vill man ge var och en den hjälp den behöver utan att 

det ska gå åt många besök på den dyraste akutmottagningen”. Men verksamhetschefen 

poängterar att det är viktigt att tänka på att inte tappa bort individen, att inte bara tänka 

ekonomiskt och förtydligar detta genom att; 

Det ligger så snubblande nära att det blir något moraliskt av det här, att man söker fel och den 

argumentationen får bara inte förekomma tycker jag. Hela tiden måste man vara på sin vakt mot det och 

är man det och tänker ur patientperspektiv, hur det är att vara mångbesökare, då är det aldrig några 

problem. 

Det är alltså viktigt att hela tiden vara medveten om att för de flesta patienterna som 

kategoriseras som MB så har det rätta, enligt dem, varit att åka till akuten. Detta är något som 

Mariann Olsson tar upp sin fokusrapport (2006) och där hon beskriver att ”de flesta 

respondenterna uppgav att det var en känsla av hjälplöshet och ångest som föranlett dem att 

söka akutmottagningen” 
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Sektionschefen på kuratorskliniken uttrycker behovet av att hitta ett adekvat arbetssätt när det 

gäller MB på sätt att; 

Mångbesökare är vråltunga patienter, som mår jättedåligt. De kommer inte till akuten för att det är kul, de 

mår så himla dåligt. Det är viktigt att hitta rätt vårdform för de här patienterna. Som vi vet utifrån 

rapporten, får de inte den hjälp som de behöver på akuten. Om vi då kan hitta lite rättare eller helt rätt blir 

det en vinst för patienten som faktiskt är det viktigaste. 

Forsknings- och utvecklingsledaren på FoUU-avdelningen uttryckte också vikten av ett 

individperspektiv där; 

Målen framförallt är att förbättra vården för patienterna, för att patienterna ska få rätt vård i rätt situation. 

Målet är också att minska besöken genom att patienten får rätt vård i rätt situation, då kommer också 

besöken på akutmottagningen minska. 

Ledningssjuksköterskan på akutkliniken uttrycker behovet av ett adekvat arbetsätt när det 

gäller MB genom att ” det är viktigt att arbeta med mångbesökarna då de är resurskrävande 

och kostar mycket, det är fel människor på fel plats”.  

Det finns alltså som vi ser det flera behov av en adekvat interventionsmodell när det gäller 

MB, dels då detta är en patientgrupp som riskerar att råka ut för ett onödigt individuellt 

lidande. Men även genom att inte arbeta med MB på ett adekvat sätt innebär, har vi förstått, 

ett samhälligt problem eftersom denna patientgrupp kostar en massa resurser. Ur ett 

hälsoekonomiskt perspektiv beskrivs kostnaderna för sjukvårdstjänster som en av de största 

kostnaderna i samhället och som istället skulle kunna användas till andra samhälliga 

verksamheter.  

Enligt de nya bestämmelserna (SOSFS 1997:8) åligger det verksamhetschefen på varje 

klinik att organisera så att verksamheten är så kostnadseffektiv som möjligt. Vi kan också se 

behovet av ett adekvat arbetsätt när det gäller mångbesökarna ur ett hälsoekonomiskt 

perspektiv i form av alternativkostnader, det vill säga att de resurser som ”läggs” på MB är 

något som ”tas” från någon annan patient. Verksamhetschefen på akutkliniken beskrev detta 

genom att säga att; 

Mångbesökarna kan ta stora sjukvårdsresurser inne på akutmottagning, när de utnyttjar ambulanserna så 

kostar det pengar också plus att de undanhåller en sjukvårdsmöjlighet från någon annan både när det 

gäller ambulanstransporterna och inne i slutenvården. Det är någonting annat som får stå åt sidan. 

 

Även akutkurator 2 tog upp vikten av att ha ett adekvat arbetssätt när det gäller 

mångbesökarna sett ur perspektivet att om inte dessa patienter får rätt vårdnivå så uppstår det 

alternativkostnader och hon beskrev det så här att; 

Målen är så klart att hjälpa patienten att få vård på rätt nivå för att patienten ska må så bra som möjligt, att 

minska patientens psykiska och fysiska lidande. Men också naturligtvis den ekonomiska aspekten att det 

kostar för akutmottagningen, det är dyrare att gå dit än till vårdcentralen. Det är en aspekt eller ett mål 

också att får man bort den här patienten så blir det mer utrymme för de andra patienterna, dem som ska 

vara här. Eftersom det är så hårt tryck på akutmottagningen vad det gäller patienter och väntetid. 
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Fokusrapporten som är den rapport som ligger till grund för IS, beskriver att det är 

kostnadseffektivt att komplettera den medicinska vården av MB med en kurator då denna 

yrkeskategori har en bred kompetens och ett holistisktsynsätt. Detta är något som 

verksamhetschefen på akutkliniken har tagit fasta på och beskriver detta genom att säga; 

Det behövs en mer holistisk kompetens för att ta hand om de som söker om och om igen. Bredare 

kompetens är något som jag ser en utveckling till världen över och personal med en bredare kompetens 

skall då förhoppningsvis ha en förmåga att bättre möta den här frekvent mångbesökande patienten. Det är 

där som vi har kuratorer som en möjlighet att koordinera, att hålla ihop det här, få mer en 

helhetsbedömning på patienten. 

Även sektionschefen på kuratorskliniken motiverar att det finns behov för en interventions-

modell när det gäller MB eftersom ”det blir samhällsekonomiskt en vinst, för ett besök på 

akuten kostar mycket”. Men hon anser även att ”det blir sekundärvinster i form av trivsel på 

akutmottagningen”. Sektionschefen anser också att det är på kuratorsavdelningen som detta 

arbete bör ske eftersom hon ”tror att vår kunskap är oerhört viktig, att kuratorn får vara med 

och lotsa de här patienterna rättare och vi ser med vår kunskap att det finns en annan väg som 

inte är en medicinsk väg”.  

Enligt HSL (1982:763) ska hälso- och sjukvården även agera i ett preventivt syfte och med 

anledning av det som framkommer i studien Repeated use of the emergency department: 

qualitative study of the patient’s perspective (Olsson & Hansagi, 2001), det vill säga att MB 

har en mer problematisk livssituation än andra människor, förstår vi att MB är en utsatt 

patientgrupp och där ett aktivt preventivt arbete kanske kan förhindra ett onödigt lidande.  

Enligt hälsomodellen som beskrivs i boken Hälsoekonomi – Begrepp och tillämpningar 

(2007) så är individens hälsa beroende av mer input än bara sjukvård, det kan till exempel 

vara individens livsstil i övrigt, såsom familj, arbete, bostad och näring. Som vi ser det så är 

det dessa psykosociala problem det som utmärker en kurators arbete. Enligt 

verksamhetschefen finns det ett behov av att hälso- och sjukvården blir bättre på preventivt 

arbete och han anser att; 

Varje gång en MB dyker upp är det till en del ett preventivt misslyckande. Det är också viktigt när vi ser 

på det totala skadeutfallet vad vi kan göra i form av prevention. Jag tror generellt sätt att vi inom hälso- 

och sjukvården lägger för lite inom preventionssidan och att vi inte utnyttjar den. Vi får se vad det är för 

ytterligare saker vi skulle kunna göra på den preventiva sidan gällande rökning, alkohol, drogerna och 

vikten. Man pratar om att 50 % av all cancer är livsstilberoende, 60 % av all ohälsa är livsstilsberoende  

Förankring av behovet 

För att genomförandet av IS ska lyckas gäller det att behovet av IS är väl förankrat hos alla 

som berörs av förändringsarbetet och då inte bara hos ledningen utan även hos personalen. 

För att personalen ska känna sig delaktiga är det viktigt att de informeras om modellen och 

målet med den annars har personalen svårt att ta till sig det nya arbetssättet vilket i sin tur kan 
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påverka implementeringen på ett negativt sätt. Implementeringsprocessen är en långsiktig 

process och då är det bra att det finns en person som har arbetsuppgiften att ansvara för själva 

implementeringsarbetet men som vi ser det finns det ingen person som har den 

arbetsuppgiften. 

Då IS är en interventionsmodell som involverar både personal från kuratorskliniken och 

akutkliniken är det relevant att förankra behovet på båda klinikerna och att berörd personal är 

delaktiga i beslutet om ett nytt arbetssätt. Våra informanter på akuten uttryckte inte specifikt 

att de är delaktiga i beslutet att införa en ny modell i arbetet med MB. Det informanterna på 

akutkliniken sa var att det från början fanns lite tveksamheter kring att skicka iväg en remiss 

på MB och chefsjuksköterskan på akutkliniken berättade så här; 

När vi började med en handlingsplan för mångbesökarna, var det många i personalen som tvekade, ska vi 

skicka remiss? Jag sa tveka inte det är bara att skicka, skicka iväg så fort den här blippen kommer upp. På 

det här sättet känner vi att vi gör någonting. Nu vet vi, alla hur vi ska hantera de här mångbesökarna.  

Ledningssjuksköterskan berättade så här att när det gällde att remittera MB till kuratorn; ”Jag 

försöker, men ibland har jag inte hunnit. Jag upplever att jag ändå har skickat rätt många 

remisser och jag försöker att skicka på alla som kommer upp, men ibland hinns det inte”. 

Chefsjuksköterskan berättar att handläggningen av MB på akuten beror på vilken 

problematik MB:n har, till exempel tar hon upp att ”vi har de här mångbesökarna som dyker 

upp varannan dag, de måste vi ha lite koll på”. Hon hänvisar till ett specifikt fall där hon 

berättar att;  

En del mångbesökare blir för stora för kuratorn, det är för många inblandade. Jag tror att i fall liknande 

detta är det något som vi behöver ta upp själva. Jag tror att det är svårt för kuratorerna att göra något åt 

dessa patienter för det har de försökt. I det här specifika fallet ordnar de med ett boende till den här 

mångbesökaren, men denne kom ändå tillbaka till akutmottagningen. 

Enlig vad chefsjuksköterskan berättar ser vi att hon använder ytterligare en modell när det 

gäller vissa MB och detta är inget som de övriga informanterna pratat om. Det framkommer 

att den andra modellen som chefssjuksköterskan hänvisar till är en aktörsmodell
7
 som går ut 

på att en koordinator, det kan vara hon själv eller någon läkare, bjuder in olika aktörer kring 

patienten, varvid de gör caseanalys samt upprättar en handlingsplan för patienten. Anledning 

till att chefsjuksköterskan valt detta arbetssätt när det gäller en del MB beskriver hon såsom 

att; 

Det började att jag är etikintresserad och jag tycker att det här med fallbeskrivning är väldigt intressant 

och det är det som jag försökt starta upp här på akutmottagningen när vi fick det där fallet. Ta upp det 

som en diskussion och bjuda in alla som är involverade i fallet till exempel läkarna, omvårdnadspersonal 

och kuratorn för att om vi kunde göra det på ett bättre sätt. 

                                                 
7
 Bilaga 8 
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På kuratorskliniken uttrycktes det även där en del tveksamheter kring införandet av IS. Det 

grundade sig i tron om att arbetet med MB och dennes komplexa sjukdomsbild skulle 

generera i en lång kontakt med kuratorn och det som är specifikt för akutkuratorn är att deras 

arbetssätt ofta går ut på korta kontakta med patienterna. De ska komplettera personalen på 

akuten och arbetet kan handla om allt från krissamtal med patienter eller närstående till att ge 

information om stödinsatser eller juridiska frågor. Till exempel beskrev akutkurator 1 sina 

farhågor gällande arbetet med MB så här; 

Jag trodde att det skulle vara svårt att jobba med modellen det kändes inte alls roligt från början. Jag 

kände att eftersom jag är akutkurator vill jag ha snabba lösningar, jag vill jobba kort med mina patienter, 

kanske bara träffa dem en till två ggr sedan får någon annan ta vid. Jag har varit lite negativt inställd och 

jag vet att det var fler av mina kollegor som också var det. 

Akutkurator 2 uttryckte sig såsom att; 

När jag började jobba med det MB så hade jag nog tron att de kom i onödan men jag fick snabbt inse att 

de är sjuka och är i behov av vård. 

Kuratorsklinikens sektionschef var positiv till en ny modell och såg inga tveksamheter kring 

att införa IS och påpekade att ” det är inte jag som driver projektet eller det är inget projekt 

utan nu är det verklighet”. Hon har inga tveksamheter gällandet införandet av IS och berättar 

att ”kuratorerna har handlingsfrihet att vara delaktiga i utformande av arbetssättet”. Hon säger 

också att ”vi, det vill säga akutkuratorerna, forsknings- och utvecklingsledaren samt jag har 

regelbundna möten för att på så sätt komma fram till en arbetsmodell”. 

Forsknings- och utvecklingsledaren på FoUU uttrycker sig som så när det gäller 

förankringen av behovet av ett nytt arbetssätt gällande MB att; 

Jag tror att det som har varit helt avgörande och en absolut förutsättning för att vi skulle implementera 

modell är att beslutet om implementeringen kom från verksamhetschefen på akutkliniken och att arbetet 

är förankrat hos honom. 

Att behovet är väl förankrat är något som underlättar samarbetet mellan personalen som ska 

arbeta enligt den nya modellen. Vi ser att behovet av att arbeta enligt IS är tydligare förankrat 

på kuratorskliniken än på akutkliniken. På kuratorskliniken ser vi att personalen och 

ledningen strävar mot samma mål, det vill säga att arbeta med MB enligt IS, även om det var 

tveksamt från början om hur resultatet skulle bli. På akutklinken ser vi att behovet av en ny 

modell är väl förankrat hos verksamhetschefen, men längre från ledningen är förankringen 

inte fullt så tydlig. Information från chefsjuksköterskan har gått ut till övrig personal om att en 

remiss alltid ska skickas på en MB. Men vi ser att personalen inte alltid hinner med att 

remittera och sedan ser vi även att det finns intresse av att använda en annan modell i arbetet 

med MB, den så kallade Aktörsmodellen.  
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Det finns tre olika synsätt inom implementeringsteorin och i implementeringen av IS kan vi se 

att det är det tredje synsättet som framträder, det vill säga det kombinerade perspektivet 

mellan top-down och bottom-up. Anledning till detta, som vi ser det, är att beslutet av en ny 

modell kommer uppifrån men att det är hos personalen som förändringsarbetet ligger. 

När det gäller att sprida information gällande interventionsmodellen på akuten, uttrycker 

sig sektionschefen på kuratorskliniken så här ”akutkliniken är en jätteklinik med många 

medarbetare, så att implementera ny kunskap där tar evig tid för de är så många. Det är det 

som tar tid att informera, informera och informera”.  

Ytterligare en aspekt vid förankring av ett nytt arbetssätt är att det gäller att inte bara 

informera de som berörs av modellen i verksamheten utan om arbetet berör närsamhället är 

det viktigt att informera och förankra behovet av modellen även där. IS är en modell som 

involverar många andra utanför verksamheten och då i första hand vårdcentralerna men även 

andra samhälliga instanser. När det gäller IS har ingen muntlig eller skriftlig information 

lämnats ut till vårdcentralerna eller andra samhälliga instanser och enligt sektionschefen på 

kuratorskliniken är anledning till detta att;  

Vi har inte engagerat oss i vårdcentralerna, utan varje patient är unik och när det ska det bli samplanering 

så får man ta det. Vi har vänt på strategin istället för att gå ut och informera alla vårdcentraler om att nu vi 

arbetar så här. Så tar vi när det är ett problem och när vi behöver vårdcentralens hjälp. 

När det gäller information till andra samhälliga instanser, gällande IS, uppgav akutkurator 2 

att; 

Vi har inte de här kanalerna upparbetade än. Det tar sin tid men det blir en vis maktlöshet att inte ha 

någonting direkt att erbjuda eller inte tillräckligt att erbjuda alla patienterna. 

Val av modell och planering av genomförandet 

Det är viktigt att organisationen implementerar en metod som är riktad till den målgrupp 

verksamheten vill arbeta med för att metoden inte ska bli ineffektiv. Det vill säga att det är 

viktigt att arbetssättet enlig IS är något som passar MB:s behov.  

Enligt våra informanter på kuratorskliniken och FoUU-avdelningen är IS:s arbetssätt 

adekvat när det gäller MB, fast det har krävts viss modifiering av modellen för att den ska 

passa verkligheten och forsknings- och utvecklingsledaren uttryckte att; 

Modellen passar alla om man tänker på att den handlar om att samla dem personer som finns runt 

patienten, det handlar om att samla nätverket och ta reda på vad som är problemet, vilka är behoven samt 

vart tillfredsställs behoven bäst. Modellen passa även om det inte är adekvat med en samplanering för alla 

mångbesökare, utan man kan behöva göra andra saker.   

Akutkurator 2 sa att;  

Modellen passa alla både till kön och till ålder, fast vi arbetar inte med barn. De nackdelar som jag kan 

märka beror inte på själva modellen egentligen, utan de beror mer på vem patienten är. Det som jag 

upplever är svårast är att hitta lösningar för de som har psykiska problem och det är en ganska stor del av 
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alla mångbesökare, många av dem har varit mångbesökare under många år. Kombinationen av att ha 

psykiska problem och att ha varit mångbesökare många år gör att det är svårt. Sen behöver det inte betyda 

att modellen inte räcker till för dem egentligen men det gäller att hitta vägar i modellen, att utveckla den 

ytterligare. Först var tanken att det skulle vara samplaneringsmöten för alla men sen har vi modifierat 

modellen under resans gång och det är något vi fortsätter med.  Nu har vi även individuella åtgärder för 

mångbesökarna, det kan så klart fortfarande vara ett samplaneringsmöte men det kan också vara mycket 

annat.  

Planeringen av införandet av IS ser enligt sektionschefen ut enligt följande; 

Vi började i en trevande fas, det är svårt att applicera precis det som hände för tio år sedan, eftersom 

samhället och organisationen har förändrats. Vi var kanske alla oroliga i början att om vi säger det för 

högt att vi nu har ett projekt så kommer det fullkomligen att välla in patienter och det som hände var att 

det kom inga patienter alls. Det gäller att hitta en nivå där både kuratorerna känner att det här kan vi ro i 

land med och att vi kan gå ut till akuten och informera om att så här är det och sedan ha en trygghet i att 

det inte väller in 100 patienter om dagen. Där kanske vi har landat nu men det har tagit tid. 

Det som sektionschefen kunde se som det absolut viktigaste i implementeringen av IS var att; 

Verksamhetschefen på akuten är med på tåget och att han tycker att det är en viktig uppgift för 

kuratorerna att göra det här. Att han ser vad vi gör och när han då går ut till sin personal och säger att det 

är viktigt att remittera, då händer det någonting. 

Vi frågade även sektionschefen hur de på kuratorskliniken arbetade innan IS med MB, om det 

fanns någon metod tidigare som de använde sig av och svaret på hur de arbetade innan var att;  

Ostrukturerat på det sättet att ingen ville se dem. Jag tror att det var ganska sällan att kuratorerna fick 

remisser på mångbesökare. Dessa patienter är svåra och förut visste man inte, vad vi skulle göra med 

dem, kanske ett samtal och inget mer. För på ett sätt är mångbesökare knuten av socialt arbete, det finns 

allt men de här patienterna. Det går det inte att göra på ett sätt utan vi måste vara allkonstnärer till yrket, 

plocka ur redskapsboden vilket redskap vi ska använda. 

På akuten är personalen van sedan tidigare projekt, det vill säga samplaneringsprojektet och 

Blipp-projektet, att dessa patienter är några som skall uppmärksammas och de flesta av 

informanterna ansåg att IS var en lämplig modell. Men vi ser att det verkar vara en viss 

osäkerhet från chefssjuksköterskan på akuten om vad IS verkligen innebär, det vill säga hur 

kuratorerna arbetar enligt denna interventionsmodell. Detta påstående grundar vi på att 

chefssjuksköterskan sa att; 

Jag tror att de flesta vet hur vi hanterar våra mångbesökare, för det var väldigt mycket på tapeten de 

senaste två åren med den här fokusrapporten 2006. Vi har en handlingsplan och det är att när personalen 

ser blippen, ett litet gult tecken i vårt journalsystem, som är väldigt synlig, ploppa upp så ska de 

automatiskt skicka en remiss direkt till kuratorsverksamheten. Remissen går direkt dit och kuratorerna tar 

tag i det de kan hos sig. Sedan har vi en annan metod med de svåra patienterna som söker hit till exempel 

varannan dag och är ett störande moment för verksamheten och ett arbetsmiljöproblem. Då gör vi en 

caseanalys, vi går efter en aktörsmodell där vi bjuder in alla aktörerna som är involverade i den här 

patienten, de kan ju gå runt på flera enheter. Vad vi försöker göra är att samla ihop alla och patienten får 

berätta sitt och sedan kommer vi fram till någon konsensus om vad vi ska göra för att den här patienten 

ska hamna rätt. Så om vi gör något bra av det här så blir det bra för patienten och bra för personalen. 

Vi kan se att chefsjuksköterskan på akuten pratar om två modeller i arbetet med MB. Dels att 

det alltid ska skickas en remiss när blippen dyker upp men även att vid ”svårare” fall arbetar 

chefsjuksköterskan enligt något som kallas aktörsmodellen. Detta arbetssätt är något som vi 

kan härleda till det som tidigare forskning har visat på används i arbetet med MB och skiljer 
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sig inte i stort från IS koncept. Vi ser att arbetet som chefsjuksköterskan gör enligt 

aktörsmodellen är väldigt likt det arbete kuratorn gör enligt IS. Det som är viktigt när 

verksamheten kommer till det här tredje steget i implementeringsprocessen, det vill säga att 

valet av metod som ska implementeras har gjorts och i det här fallet IS, att alla arbetar mot 

samma mål. Vilket vi ser inte görs fullt ut på akutkliniken, eftersom chefssjuksköterskan 

ibland arbetar enligt en annan modell, den så kallade aktörsmodellen. 

Något som också är viktigt när en metod ska implementeras är att verksamheten 

mobiliserar stöd för att genomförandet av förändringsarbetet ska underlättas. Stödet kan vara 

bestå olika förutsättningar till exempel resurser i form av tid eller pengar men även att hela 

organisationen stödjer införandet. Vi ser att det finns ett övergripande organisatoriskt stöd när 

det gäller implementering av ett arbetssätt för MB, där verksamhetschefen på FoUU berättar 

att ”sjukhusledningen vill arbeta med sådant här arbetssätt nu”.  

Stödet kan vara, förutom att hela organisationen stödjer införandet, ekonomiska 

förutsättningar. Sektionschefen berättar att kuratorskliniken har fått extra resurser i form av 

mer tid hon berättar att ”när vi började med modellen fick vi tio timmar från FoUU för att en 

av kuratorerna skulle ha lite mer tid. Sen har vi fått tio timmar extra köp från akuten som vi 

har nu året ut”.  

Kuratorskliniken har fått mer resurser både från akuten och från FoUU-avdelningen för att 

kunna arbeta med MB enligt IS. Däremot ser vi att akutkliniken inte har fått utökade resurser 

och resursbehovet, det som finns, bygger på att de på akuten skulle behöva ha ett resursteam 

när det gäller arbetet enligt aktörsmodellen. Chefssjuksköterskan berättar att ”just nu är det en 

väldigt stort besparing som gör att vår tid är väldigt begränsad, nu är det mycket fokus på 

besparingar” och att ”vi har inget resursteam när det gäller MB, vi har hittat vårt eget sätt, det 

är inte ett så stort problem idag, det är enstaka patienter som vi måste jobba med”. Som vi ser 

det framkommer det inte på akutkliniken något behov av mer resurser när det gäller 

arbetssättet enligt IS. 

Att ha standardiserade bedömningsformulär vid en implementering av en modell är bra för 

alla berörda, det gör att personalen vet hur modellen ser ut och vad den innebär och på så sätt 

underlättar det för alla att arbeta på enhetligt sätt. Vi undersökte om det fanns en metod-

beskrivning och båda akutkuratorerna sa att det inte finns någon sådan. Men akutkurator 1 

förklarade att det finns två dokument som kallas för MBIC-triangeln och ett dokument som 

kallas dokumentation om individuell planering/samplanering och enligt henne finns ”båda 

dokumenten på vårt intranät”. Vi frågade även forsknings- och utvecklingsledaren på FoUU 

om en metodbeskrivning vad det gäller IS och hennes svar var att ”det finns ingen nedskriven 
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modell, jag tror inte heller att vi ska göra det förrän vi har kommit lite längre i arbetet. Vi ska 

först se vart arbetet landar sen kan vi möjligen skriva ner”.  

Vi frågade verksamhetschefen på FoUU-avdelningen som inte har varit direkt delaktig i 

implementeringen av IS men som har stor erfarenhet MB. Dels då hon har arbetat som 

akutkurator men även genom att hon nu är forskare och har skrivit ett flertal artiklar som 

beskriver problematiken med och kring MB. Hennes svar var att ”ni menar att det inte finns 

något skriftligt”. Hon sa även förvånat ”är den fortfarande under utveckling”. 

Vi ser att det finns ett slags bedömningsdokument i arbetet med MB men att det saknas en 

metodbeskrivning av IS och detta är något de väntar med tills modellen är färdigutvecklad. 

Enligt implementeringsteorin är det viktigt för att implementeringen ska lyckas att arbetssättet 

som införlivas i verksamheten är färdigtestat, vilket vi ser att IS inte är fullt ut. 

Utbildning 

Det är viktigt att personerna som berörs av IS, i det här fallet kuratorerna, läkarna, 

sjuksköterskorna och undersköterskorna får utbildning i vad IS innebär och vad deras roll är 

och hur arbetet, rent praktiskt, när det gäller denna interventionsmodell går till.  

Att berörda personer utbildas i det nya arbetssättet är ett steg i implementeringsmodellen 

och denna kunskapsspridning kan ske antingen formellt eller informellt eller både och. När vi 

frågar akutkuratorerna om de har fått någon utbildning i IS svarar akutkurator 2 att: 

Det finns ingen formell utbildning. Vi har lärt oss modellen genom att först läsa fokusrapporten och sen 

på de här mötena som vi har haft. Under diskussionerna vi har, så har den växt fram och det är då man har 

tagit till sig modellen. 

Akutkuratorn 1svarade att; 

Lite av modellen var redan strukturerat i den här fokusrapporten när det gällde hur vi skulle arbeta med 

mångbesökarna, men mycket har vi fått arbeta fram själva så att det funkar i vår verksamhet. När vi 

startade det här arbetet funderade på hur vi alla skulle kunna arbeta ganska lika. Vi hade inget material 

eller någonting. Då kom en av oss på idén, att titta på BBIC och använda oss av en liknande struktur i 

arbetet med mångbesökare. På så sätt växte MBIC fram. 

På samma fråga svarade Forsknings- och utbildningsledaren att; 

Nej, det finns ingen utbildning utan de nya får information av de andra. Vi träffas ju regelbundet och de 

nya får träffa oss alla och får reda på precis hur man ska göra. 

När vi frågade sektionschefen på kuratorskliniken hur hennes personal utbildas i IS svarade 

hon att; 

Vi har ju regelbundna möten med alla akutkuratorerna och forsknings- och utvecklingsledaren på FoUU 

en gång i månaden ungefär. När det har kommit nya kuratorer så har jag varje gång lämnat det till en 

kurator att berätta om arbetssättet, lite med tanken i bakhuvudet att vi kanske ska skriva ned det vi gör. 

Men det är inte jag som driver projektet utan det är kuratorerna som håller i det. Eller det är ju inget 

projekt utan nu är det verklighet.  
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Vi ser att resultatet visar på att det inte finns någon formell utbildning, utan arbetssättet verkar 

utgå från att all berörd personal ska ha läst Mariann Olssons fokusrapport (2006) och på så 

sätt tagit del av vad som forskningen visar på är ett adekvat arbetssätt när det gäller MB. 

Chefsjuksköterskan på akutkliniken berättar att hon har informerat sin personal om hur de 

ska arbeta med MB genom att; 

Jag har visat en PowerPoint presentationen för personalen, den kanske man skulle visa igen. Vi har en 

ganska stor omsättning på akutmottagningen. Jag tror att de flesta vet hur vi hanterar våra mångbesökare. 

Jag har gjort en poster, som hänger i konferensrummet och så det här med blippen det är ingen som kan 

komma ifrån den, vad den är för någonting. 

Vi ser att kunskapsspridningen när det gäller modellen IS sker på ett informellt sätt genom 

den så kallade mun-mot-mun-metoden fast det är formella ledare, det vill säga cheferna som 

gett informationen först men endast vid ett fåtal tillfällen och på akuten till den personal som 

arbetade vid just det tillfället. Spridningen av information gällande arbetssättet överlämnas 

efter dessa tillfällen till personalen som ska informera den övriga personalen och nyanställda. 

Vi kan också se att direktiven när det gäller att personalen på akuten ska skicka en remiss 

direkt så fort blippen ”dyker upp” skiljer sig lite mellan det som chefssjuksköterskan säger, 

det vill säga att så fort det blir en blipp så ska det skickas en remiss och det som 

verksamhetschefen för akuten sa nämligen att; 

Det är en subjektiv bedömning, där instruktionen är tänk efter, alltså ha ett reflekterande förhållningssätt 

och om det är så att blippen kommer upp, fundera, ägna en liten stund, ägna en tanke åt att försöka förstå 

varför och min vädjan till dem är att tänk en tanken när ni står med patienten framför dig och fundera 

över vad du tror kan vara bästa råd, ha en dialog med behandlande läkare om det finns anledning att vidta 

någon extra åtgärd på något sätt.  

På vår fråga till verksamhetschefen hur han informerar sin personal när det gäller arbetet med 

MB svarar han att; 

Vi kan säkert bli bättre och tydligare och mer innovativa i hur vi kontinuerligt förmedlar det här till 

medarbetarna. Vi har planeringsdagar en gång om året och då har man möjlighet att nå ut till alla 

medarbetar, men så vet vi att vi har en personalomsättning på kanske 10-15% eller någonting. 

Stöttning av modellen 

Implementeringsprocessens näst sista steg är att ha uppföljning av det nya arbetssättet för att 

på så vis kontrollera om modellen används som den var tänkt från början och att se om 

modellen har effekt eller inte. 

På frågan om uppföljning av arbetet med IS svarade forsknings- och utvecklingsledare på 

FoUU att ”det förs kontinuerlig statistik på alla mångbesökare och i första hand är den till för 

akutkuratorerna och ledningen men även som feedback tillbaka till akuten” och vidare 

berättar hon hur uppföljningsmötena ser ut; 
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Vi är en arbetsgrupp som träffas regelbundet en gång i månaden. En gång i månaden går kuratorerna in 

och tittar på, följer upp sina respektive patienten i journalen och tittar med hur det ser ut med 

besöksfrekvensen och vad som händer med patienten. 

Hon berättar även om sin roll i implementeringen; 

Min roll har varit att stödja vid datainsamlingen, att göra struktur för den. Hur samlar vi in data så att vi 

kan behålla det på ett bra sätt så att vi sen kan följa upp det här. Så det har varit utifrån ett vetenskapligt 

perspektiv, inte praktiskt perspektiv i första hand. 

Akutkurator 1 berättar om uppföljningen och sa att; 

En gång i månaden ungefär så har vi sitter vi ned vi kuratorer och sektionschefen och FoUU-avdelningen 

och diskuterar hur det går. Vad vi har gjort och vilka problem vi stöter på och hur vi vill fortsätta och lite 

så där och ibland drar vi specifika patientfall som är lite extra jobbiga.  

Akutkurator 2 berättar följande vad hon gör vid uppföljningsmötena ”jag har tagit fram lite 

statistik för att försöka motivera lite, att de ska se lite siffror och så”. 

Vidare säger akutkurator 1 när det gäller uppföljning att; 

Fördelarna är att vi ser resultat, det blir ju färre besök bland mångbesökarna även fast inte vi har arbetat 

ihjäl oss. Vi har haft känslan ibland att vi gör ju ingenting, det kommer inte så många remisser, vi får inte 

till något samplaneringsmöte utan de kommer och träffar kuratorn en till två kanske tre gånger, ändå ser 

vi resultat trots vårt lilla arbete som vi tycker att vi gör. Man blir lite stolt över det lilla jobb som vi har 

gjort. 

Sektionschefen på kuratorskliniken berättar om sin roll när det gäller stöttning av IS att 

hennes roll ” är att coacha akutkuratorerna, vad är det som händer nu? Det där jobbet som du 

gjorde där gjorde du jättebra, det blev ju någonting, patienten blev nöjd, det sa du. Vända på 

det”. 

Det vi ser är att det görs kontinuerliga uppföljningsmöten på kuratorskliniken ungefär en 

gång per månad tillsammans med ledningen. Då går de igenom besöksstatistiken och 

diskuterar arbetet vad som fungerar och vad som är problematiskt. Mötena ger 

akutkuratorerna en bild av hur arbetet går och vi ser att det är av stor betydelse för 

akutkuratorerna att de får feedback på att deras arbete ger effekt. Forsknings- och 

utvecklingsledarens roll när det gäller uppföljning av IS är att ”säkerställa statistiken för att 

utvärdera arbetet och se om IS har någon effekt”. Det vi också ser är att mötena även används 

för handledning till akutkuratorerna och att sektionsledaren då har tagit rollen att vara 

handledare för sin personal. Enligt implementeringsteorin har implementeringen större chans 

att lyckas om det finns handledning för personalen, detta för att personalen ska känna att de 

har tillgång till att ventilera eventuella problem eller bara få vägledning i arbetssättet. Vi ser 

att det inte finns någon formell handledning utan bara något som sker en passant och på vår 

fråga om de funderade på att ha handledning svarade forsknings- och utvecklingsledaren att; 

Handledning har varit uppe på tal och att det kanske skulle behövas, men det har inte kommit till skott 

ännu. Vi håller den frågan levande om de behöver extra handledningen och då ska det lösas på något sätt.  
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Vi ser att på akutkliniken genomförs det inte uppföljning av arbetet med MB på samma vis 

som på kuratorskliniken. På akutkliniken har de personalmöten en gång i veckan och 

chefsjuksköterskan berättar att ”kuratorerna är inbjuda till våra möten också” och det är där 

vid dessa möten som akutpersonalen har möjlighet att få feedback från akutkuratorerna om 

hur arbetet med MB fortlöper. Av den information som vi fått av både chefsjuksköterskan och 

ledningssjuksköterskan framkommer det att feedbacken från kuratorskliniken inte har varit 

helt optimal. Där till exempel chefsjuksköterskan säger att ”de har inte varit här på ett tag nu”. 

Även ledningssjuksköterskan påvisar bristen på feedback från akutkuratorerna genom att säga 

att ”däremot eftersöker man ju lite svar, för man skickar och skickar på samma människor, för 

det är så vi upplever det, att vi aldrig får feedback”. 

Akutkuratorerna verkar dock vara medvetna om att de brister i feedbacken till akutkliniken 

och akutkurator 2 säger att; 

Vi behöver nog informera personalen på akuten om hur komplext själva arbetet många gånger är när det 

gäller mångbesökarna, eftersom de ofta skickar flera remisser på samma patient och kanske tycker att vi 

inte gör någonting. Så visst behövs det mycket återkoppling till dem också. 

Akutkurator 1 säger så här när det gäller feedbacken till akutkliniken; 

För det första är det väldigt stor personalomsättning på akuten så det behövs nog att vi kuratorer 

informerar lite mer regelbundet om det här arbetet och att de skall skicka remisser eller söka när det 

kommer in en mångbesökare. Vi kanske borde göra det en gång i månaden kanske oftare, jag vet inte just 

för att det slutar så många och börjar så många nya som inte får informationen och då kanske man missar 

att skicka ut remissen. 

Vi ser att feedbacken mellan klinikerna inte fungerar optimalt och enligt implementerings-

teorin är det viktigt med feedback för det motiverar personalen att fortsätta med arbetet. 

Chefsjuksköterskan på akutkliniken anser inte att det är bara är akutkuratorerna som brister i 

feedbacken utan hon är också medveten om att ”vi behöver samla ihop oss och se hur det går 

för dem och hur det går för oss men det är tidskrävande det arbetet”. Verksamhetschefen på 

akuten säger att ” det vore det bra att om akutkuratorerna kunde återkoppla med sin närvaro 

på akutens personalmöte åtminstone en gång i månaden, så att de är där minst tolv gånger om 

året och berättar vad det är de gör, och på detta sätt ger feedback till akutklinikens personal”.  

Forsknings- och utvecklingsledaren på FoUU-avdelningen menade på att anledningen till 

att akutkuratorerna inte går så ofta på akutens personalmöten är att ”det är inte så lätt för dem 

att hinna med och även akutkuratorerna behöver påminnas om att kom ihåg att gå ner nu, kom 

ihåg att ge feedback nu”. Hon tog även upp att hon var medveten om vikten av att 

akutkuratorerna ”visade sig på akuten” då det av erfarenhet är något som genererar i att 

akutpersonalen remitterar flera MB till akutkuratorerna.  
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Varaktigheten av den nya modellen 

Det slutliga steget enligt implementeringsprocessen är att se till att arbetssättet enligt IS blir 

varaktigt även efter att arbetssättet har implementerats. Enligt forsknings- och 

utvecklingsledare på FoUU är IS en modell under implementering och där ett av hennes 

uppdrag är ”att vara med i arbetet av implementeringen av den här modellen”. Hon beskriver 

också att arbetssättet enligt IS inte är riktigt bestämt ännu och hon säger att; 

Det har varit en process det här. Vi började ju med att vi skulle jobba med en samplanering, sen blev det 

inte riktigt så. Så då har vi använt den här som vi kallar för MBIC, men nej, det finns inte bestämt att det 

ska se ut så här. Alltså vi har en metod för hur vi jobbar nu, precis som ni säger att vi skickar brev och 

ringer till patienten och försöker att få patienten att komma hit. Vi gör en bedömning, handlar det om 

samplanering eller handlar det om något annat? Vilka åtgärder ska sättas in och vad ska de resultera i? Vi 

samlar in data skulle vi kunna säga. Arbetet bedrivs och vi samlar in data/uppgifter genom journaler och 

kuratorernas anteckningar, så får vi se vad landar i för modell. 

 

Detta innebär att vi förstås undrade över om hon såg några nackdelar med IS och då svarade 

hon att; 

Det första problemet är att I är ett arbetssätt som vi inte alltid kan ha, det är inte riktigt anpassad till 

verkligheten. Kuratorerna har många gånger fått göra andra saker än att jobba med samplanering. Så den 

modellen är inte helt adekvat för det dagliga arbetet med MB på kliniken och det blev också ett problem 

för oss som arbetar med det här eftersom vi i början var inriktade på att nu ska vi jobba så här. När 

kuratorerna då försökte att jobba så och såg att det inte var adekvat, det här är inte det sätt vi kan jobba på 

med alla patienter, då hamnade vi lite i en osäkerhet med funderingar kring vad ska vi göra då. Nu ska vi 

jobba med implementering av det här och så upptäcker vi att det här inte är lämpligt. 

På vår fråga till akutkuratorerna om de anser att IS är en hållbar modell svarade akutkurator 1 

att; 

Ja men vi har stött på problem, kanske inte med själva modellen, den tycker jag är ganska bra. Det är det 

här att kunna få ihop alla personer på en tid till ett samplaneringsmöte, det är ganska svårt. Alla 

akutkuratorer ska ha en grund som ser likadan ut när det gäller arbetet med mångbesökarna. Det vill säga 

det här brevet, telefonsamtalen, MBIC-triangeln och om det behövs samplaneringsmötet, sedan vet du 

aldrig vad som händer under kuratorssamtalet. Vi använder oss av triangel ja, visst men det kommer så 

oändligt mycket annat under ett samtal, oftast blir det ingen samplanering utan fortsatt kontakt med 

kuratorn. 

En följdfråga till samma kurator från oss blev då ”varför blir det inte en samplanering och 

varför har ni frångått från att det alltid ska bli samplanering?” och hennes svar blev att; 

För att vi tyckte att det känns som en alldeles för stor karusell, att försöka hitta en tid för alla, till exempel 

socialtjänsten, husläkaren och vad det nu kan vara för andra personer. En jättestor karusell att dra ihop 

alla de här, när det kanske finns ett behov som kan lösas av en enskild kurator som ringer några samtal. 

Vi frågade henne om vilken extern aktör som är svårast att få till ett samplaneringsmöte med 

och hennes svar blev ”vårdcentralerna, husläkarna, de är ju fullbokade”. 

På vår fråga om modellen är hållbar svarade akutkurator 2 att; 

Ja den känns hållbar men den måste utvecklas jättemycket för det som är problemet är att vi inte har 

upparbetat tillräckligt många kanaler vidare. Vi måste hitta vägar att hjälpa de här patienterna och det är 

inte alltid så enkelt. 
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En orsak till varför en modell eller arbetssätt inte blir varaktig efter att den implementerats 

kan vara att den inte är helt evidenssäker, det vill säga att ”den har ett vetenskapligt stöd i att 

den har en positiv verkan”. Här svarade forsknings- och utvecklingsledaren att;  

Om vi tänker ur ett evidensperspektiv och utifrån den utvärderingen av samplanplaneringsmodellen så är 

det väl så att det var en så pass lite grupp som man testade. Det fanns inget starkt samband mellan 

förbättring, hitta bättre vårdnivå och minskning av besöken. Från ett evidensperspektiv var gruppen lite 

för liten. Det finns ju inte heller fler studier gjorda och ska det vara evidens så ska det handla om flera 

randomiserade studier. Men om vi tänker kunskapsbaserat var vår tanke att implementera den metod som 

man hade testat. Nu är det inte riktigt så, för nu arbetar inte kuratorerna riktigt som det var tänkt, för det 

är inte riktigt adekvat med samplanering med alla MB. Det vi nu arbetar med är att arbeta med 

psykosocialt behandlingsarbete med MB och det tror jag inte det finns någon evidens för direkt så. Men 

vi arbetar med en utvärdering så på sikt kanske det kan bli det. 

Detta föranleder förstås att vi ställde frågan till våra informanter om IS är evidensbaserad och 

här svarar akutkurator 2 svar på att; 

Egentligen inte eller till viss del. Om man ser till tidigare forskning med Mariann Olssons projekt var det 

så att om man såg att antalet besök minskade lika mycket i kontrollgruppen som i interventionsgruppen 

och övrig forskning har gett väldigt varierade i resultat. Från att det inte har påverkat antalet besök alls till 

att det har varit vissa minskningar och i vissa solskensartiklar har det varit väldigt mycket minskningar 

men det finns ingen tydlig evidens. Men när är jag tänker på det andra målet att patienterna ska må så bra 

som möjligt och få bästa möjliga vård så finns det lite mer evidens för det. 

svårt. 

För att en modell ska vara hållbar så ska den användas som den var tänkt från början. När det 

gäller IS så innebär det att akutpersonalen alltid ska skicka en remiss till akutkuratorn när det 

kommer en MB. Men vi ser att detta inte har gjorts och akutkurator 2 berättar att ”vi har fått 

39 remisser på drygt ett år, av 2133 mångbesökare”. 

Slutsatser 

Vi ser att implementeringen av IS har varit lyckad på så sätt att samtliga informanter har varit 

ense om det finns ett behov av modellen. Detta behov är starkt förankrat hos både personalen 

och hos ledningen samt att alla informanterna är ense om målet med IS. Det som också är 

positivt är att det finns en initiativtagare till att implementera IS och det framkommer tydligt i 

resultatet vikten av att denna person är verksamhetschefen på akutkliniken. Detta med 

anledning av att hans position bidrar till att få med personalen från båda klinikerna. Det 

framkommer också att det är viktigt att det är just verksamhetschefen som gett 

kuratorskliniken uppdraget för på så sätt har han befäst att det är akutkuratorerna som ska 

arbeta med MB med tanke på denna patientgrupps komplexa problematik. Det är fördelaktigt 

att de har sett var i organisationen som genomförandet ska ske.  

Att ledningen på de båda klinikerna är positivt inställda till IS är något som vi anser 

underlättar genomförandet av det nya arbetssättet. Något som vi ser som gynnsamt för 

genomförandet är att verksamheten får resurser och här har kuratorsklinken fått mer tid till att 
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arbeta med MB enligt IS. Det är också fördelaktigt att det finns ett standardiserat 

bedömningsformulär för akutkuratorerna. 

Vidare är vår slutsats att implementeringen av IS inte är helt optimal och detta med 

anledning av att denna studie visar på att det har gjorts ett flertal klassiska misstag vid 

implementeringen av IS. Det första misstaget är att de har valt att implementera en modell 

som inte är färdigutvecklad och inte helt evidenssäker vilket gör att modellen fortsätter att 

förändras under tiden den implementeras. Förändringarna av IS har gjorts flera gånger under 

året för att förutsättningarna för modellen inte är densamma idag som under projekttiden och 

ur ett implementeringsperspektiv är detta inte ett optimalt förfaringssätt för införandet av en 

ny modell. Det är svårt att införa en modell och vi ser inte att IS är en varaktig modell ännu då 

den ständigt genomgår förändringar. 

Ett annat misstag som vi ser det är att det är samma personer, akutkuratorerna, som leder 

och utvecklar arbetet samt även är utbildare av det nya arbetssättet. Att utbildningen sker 

kollega till kollega och avsaknaden av en formell utbildning är även det ofördelaktigt för 

implementeringen samt gör att det är svårt för personalen på akuten att ta del av IS då de har 

en stor personalomsättning och ett högt arbetstempo på sin klinik. Vi anser även att 

avsaknaden av en skriftlig metodbeskrivning försvårar utbildningen av IS till nyanställda 

akutkuratorer samt att det kan vara svårt att säkerställa att akutkuratorerna arbetar enligt IS på 

ett likvärdigt sätt.  

Studien visar även att det pågår ett arbete med MB på akutkliniken enligt aktörsmodellen 

och detta koncept är väldigt likt det som IS har och därför verkar det som, anser vi, att 

personalen på akuten inte vet helt vad IS innebär. De verkar endast fått veta att de ska skicka 

en remiss till kuratorskliniken när de ser en ”blipp” i datasystemet på en patient. Att ha en 

annan modell gör att det försvårar implementeringen av IS eftersom alla berörda parter inte 

arbetar på ett enhälligt sätt. 

Vi ser också att det finns informationsbrist i remissförfarandet mellan ledningen på 

akutkliniken, där den ena informerar om att så fort en blipp dyker upp ska en remiss skickas 

och den andre informerar om att alla remisser gällande MB ska föregås av en subjektiv 

bedömning. När det gäller uppföljningen av modellen så följs akutkuratorernas arbete enligt 

IS upp i form av möten där akutkuratorerna, sektionschefen och forsknings- och 

utvecklingsledaren medverkar, men på dessa möten finns ingen representant från 

akutkliniken. Uppföljningen till akutkliniken ska ske i form av att akutkuratorerna ska vara 

med på akutklinikens personalmöten en gång i veckan, men resultatet visar på att 

akutkuratorerna sällan är där. Det framkommer också att akutklinikens personal saknar 
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feedback på de remisser de skickar till akutkuratorerna. Av detta drar vi slutsatsen att 

feedbacken till akutkuratorerna fungerar men att det finns brister i feedbacken till 

akutkliniken.  

Som vi ser det riskerar IS att inte bli en varaktig modell i verksamheten och detta med 

anledning av att likvärdigheten i arbetssättet brister samt att informationen och feedbacken är 

vag och otillräcklig. 
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Diskussion och egna reflektioner 

Diskussion 

Som vi ser det så har det skett flera misstag som bidragit till att implementeringen av 

Individuell samplanering inte har varit helt optimal. Om vi ser till implementeringsteorin så är 

det mer vanligt än ovanligt att just dessa misstag görs när det gäller att implementera ett nytt 

arbetssätt. För det första tycker vi att det är konstigt att det fortfarande verkar råda en viss 

meningsskiljaktighet när det gäller om IS har blivit implementerad på ”riktigt” eller om det 

egentligen är så att det är en modell som fortfarande faktiskt är ett slags projekt.  

Vi ställer oss också frågande till varför det inte har gjorts en skriftlig modellbeskrivning, detta 

borde dels underlätta vid utbildning av nya akutkuratorer och kunde också ha använts för att 

informera personalen på akuten om hur akutkuratorerna går till väga när det gäller 

mångbesökare. Givetvis så är handläggningen i mångt och mycket individuell när det gäller 

MB men vi tror ändå att det kunde vara av intresse för akutpersonalen att få se en 

metodbeskrivning för de är ju i högsta grad inblandade när det gäller denna patientgrupp. Vi 

är också av den uppfattningen att ju mer information det finns om akutkuratorernas arbetssätt 

desto lättare är det öka kunskapen mellan de olika professionernas arbetssätt. Vi anser också 

att en skriftlig modellbeskrivning kan agera som en markering, för så länge det inte finns 

något nedskrivet så länge är arbetssättet fortfarande ett projekt. 

En annan sak som vi finner som en bidragande orsak till att implementeringen av detta nya 

arbetssätt inte har lyckats helt är att det har brustit i informationen och feedbacken mellan 

klinikerna. Till exempel är akutkuratorerna medvetna om att de inte har varit med på 

akutpersonalens möten en gång i vecka och vi kan inte förstå varför, speciellt inte efter att de 

själva har tagit upp hur viktigt det är att regelbundet medverka på dessa möten. Vi är av den 

åsikten att det är jätteviktigt att akutkuratorerna är med på dessa möten, om inte varje vecka, 

så åtminstone varannan då detta är ett jättebra tillfälle att ge feedback till personalen på 

akuten. Alla tycker väl om att få feedback på det de gör och får akutpersonalen veta att de 

remisser som de skriver faktiskt leder till att mångbesökarna får rätt hjälp, ja då är det ju ännu 

roligare att arbeta. 

Något som är konstigt anser vi är att kuratorerna endast har fått 39 remisser och samtidigt 

säger akutpersonalen att de skickar på nästan alla mångbesökare, den ekvationen går inte 

riktigt ihop. Men det är klart en mångbesökare kan ju stå för en massa besök men 39 remisser 

av 2133 stycken mångbesökare under 2008 är ändå lite av ett mysterium. 
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Ett annat mysterium, anser vi, är aktörsmodellen som personalen på akutkliniken arbetar 

enligt när det gäller vissa ”tunga” MB. Vi ställer oss frågande till, när vet personalen på 

akuten att en MB är för tung för kuratorskliniken och varför har ingen av våra informanter på 

kuratorskliniken nämnt något om denna modell. Det som är ännu konstigare, anser vi, är att 

akutkuratorerna är inbjudna till mötena som hålls enligt aktörsmodellen. Sett ur ett 

implementeringsperspektiv är det mindre lyckat att ha flera liknande metoder för samma 

målgrupp. Vi anser inte att det är hållbart att akutpersonalen med sina arbetsuppgifter som 

innebär snabba bedömningar och då de har en tung arbetsbelastning ska arbeta med MB ur ett 

psykosocialt perspektiv också. Dessutom är ledningen på de båda klinikerna överens om att 

det är akutkuratorerna som är bäst lämpade för detta arbete. 

Att ha ett arbetssätt som inte är konsekvent är heller inte bra om implementeringen ska 

lyckas och här syftar på vi på att det inte är alltid så fort det dyker upp en ”blipp” i 

datasystemet på akutkliniken som det skickas en remiss till kuratorskliniken och hela tanken 

med IS bygger på att detta förfaringssätt fungerar.  

En lyckad implementering bygger också på feedback och detta verkar akutkuratorerna 

brustit i och känslan hos personalen på akuten är att det skickar och skickar remisser och 

ingenting händer och då tänker vi att det kanske är därför de själva har börjat arbeta enligt den 

så kallade aktörsmodellen.  

Vi anser att denna studie visar på det som implementeringsteorin beskriver, nämligen att 

det inte är så lätt att realisera en ny metod, utan det finns flera saker att tänka på och trots 

olika aktiva åtgärder är det inte säkert att metoden används i alla fall.  

Vi vill avsluta vår diskussion med att säga att vi är av den uppfattningen att 

mångbesökarna är patienter som ska ses som Very Important Persons i akutvården och det är, 

som vi ser det, i högsta grad ett strukturellt problem för enligt HSL är det sjukvårdens uppgift 

att bistå alla patienter med rätt vård. Enligt HSL är det också verksamhetschefens ansvar på 

varje klinik, i det här fallet akutkliniken, att se till ”att verksamheten är organiserad så att den 

främjar kostnadseffektiviteten”. Detta medför, anser vi, att det är viktigt att hitta ett adekvat 

arbetssätt som både är resurssparande och som bidrar till att dessa ”VIP-kunder” får bästa 

möjliga vård. 

Egna reflektioner 

Att skriva uppsats är ett arbete som är otroligt givande av den anledningen att vi får ny 

kunskap och att det är vi själva som inhämtar den. Det är en häftig process, från att ha lite 

kunskap om ett ämne till att få utveckla kunskapen och få nya perspektiv på ett helt område. 
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Det har dock inte varit en lätt resa det har kostat många timmars skrivande, suddande och 

skrivande igen och vi har lagt mycket energi på att inhämta samt bearbeta kunskapen för att 

på så sätt omvandla denna kunskap till en givande c-uppsats. 

Från början när vi gav oss i kast med ämnet implementering av interventionsmodellen 

Individuell samplanering var vi båda oerfarna i den vetenskapliga världen som forskare och 

om ämnet i sig. Ovissheten levde i oss dag som natt, men med näsan i ett otal böcker och 

hjärnan ständigt i processläge skaffade vi oss mer kunskap om forskning, mångbesökarna, 

implementeringsprocessen, organisationens betydelse och det hälsoekonomiska tänket.  

Vi har i och med denna studie fått en ökad förståelse för att implementeringen av ett nytt 

arbetsätt kan vara en komplicerad process. Det tar tid att verkställa, genomföra och införliva 

ett nytt arbetssätt och vi har lärt oss hur viktigt det är med information och feedback för att en 

implementering ska lyckas. Denna kunskap är något som vet att vi kommer att ha nytta av i 

vår framtida profession, där vi med stor sannolikhet kommer att medverka i flera olika 

förändringar av diverse arbetssätt och metoder. 

Vi vill avsluta vår studie med att poängtera att vi anser att personalen både på akutkliniken 

och på kuratorskliniken är engagerade samt att de ser till patienternas bästa och vi har förstått 

att de inte är så lätt att hitta en adekvat modell när det gäller mångbesökare, då det finns lika 

många mångbesökare som det finns olika behov. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Behovet av att arbeta med ett nytt arbetssätt 

 Varför är det viktigt att arbeta med mångbesökare?  

 Berätta om modellen? 

 Passar den alla, ålder, kön och problematik? 

 Vad är målet med modellen? 

 Vem är initiativtagaren? 

Förankring av behovet 

 Delaktighet vid beslutet av att ha IS? 

 Hur är samarbetet med kuratorerna/akutmottagningspersonal? 

Planering av genomförandet 

 Varför implementera IS? 

 Har fokusrapporten legat till grund för modellen?  

 Har ni behövt modifierat modellen? 

 Varför bara på Huddinge? 

 Mer resurser eller omorganisation? 

 Vilken handlingsfrihet har du haft för att anpassa modellen till lokala förutsättningar? 

Utbildning 

 Berätta hur utbildningen/informationen av modellen sker? 

Stöttning av modellen 

 Följs arbetet upp under tiden?  

 Görs det några förändringar?  

 Hur ser det ut med återkoppling? 

 Förs någon statistik? 

 Får ni handledning i arbetet med modellen? 

Varaktighet 

 Nackdelar/problem med modellen? 

 Känner du dig säker i modellen?  

 Är detta ett arbetssätt som passar verksamheten? 

 Är modellen evidenssäker? 

 Finns det skriftlig metodbeskrivning? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi är två socionomstuderande, Annelie Johansson och Clary Lesaque, från Ersta Sköndals 

Högskola som nu under våren ska genomföra vår C-uppsats. 

Vår uppsats kommer att handla om beskrivning/utvärdering av en ny arbetsmodell, så 

kallad individuell samplanering, när det gäller mångbesökare på akutmottagningen på 

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. 

Vår fråga till dig är om du skulle vilja delta i en intervju gällande ovanstående ämne. 

Intervjun kommer att ta ca 1-1½ timme och var intervjun kommer att ske kan vi komma 

överens om tillsammans, men givetvis där det passar bäst för dig. 

Frågorna kommer att handla om själva arbetsmodellen individuell samplanering, hur du 

tycker att implementeringen av denna modell har gått till? Hur tycker du att modellen 

fungerar? Intervjun kommer att spelas in på en bandspelare och detta material kommer efter 

att vi bearbetat det att förstöras. 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan.  

Du kommer inte att behöva uppge några personuppgifter, men du kommer inte att vara helt 

anonym då din yrkesroll och arbetsplats kommer att framgå i studien. Den information som 

du lämnar kommer endast att användas till denna uppsats men den slutliga versionen av 

uppsatsen är offentlig. 

Är du intresserad att delta kommer vi att kontakta dig för en intervjutid under vecka 11 

samt att vi bifogar en samtyckeblankett som vi ber dig skriva under och ta med till intervjun. 

Med vänliga hälsningar  

 

Annelie Johansson   Clary Lesaque 

Socionomstuderande  Socionomstuderande 

Ersta Sköndals Högskola Ersta Sköndals Högskola 

 

Om du har några frågor går det bra att nå oss på: 

Annelie Mobil: XXXX-XXXXXX eller Clary Mobil: XXX-XXXXXXX 
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Bilaga 3 Samtycke 

 
 
 
 

Samtycke 

 

Jag samtycker härmed att medverka i en intervju som handlar om 

implementering av en ny arbetsmodell, så kallad individuell samplanering, när 

det gäller mångbesökare på akutmottagningen på Karolinska 

universitetssjukhuset, Huddinge. 

Jag har fått information att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan när som 

helst avbryta min medverka.  

Jag vet att jag inte kommer att vara anonym då min yrkesroll samt arbetsplats 

kommer att framgå i studien. Den information jag lämnar kommer endast att 

användas till denna C-uppsats, men jag är medveten om att slutversionen är 

offentlig. 

 

Huddinge, 2009-……-…… 

 

 

 

 

Underskrift 

 



68 

 

Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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Bilaga 7 

Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område LYHS 
Socialstyrelsen har tillsynsansvar för hälso- och sjukvården och dess personal (Benkel et al. 

2007).  

Denna lag anger samhällets krav på de som arbetar inom hälso- och sjukvården (a. a.). 

Kraven är till exempel att arbetet ska överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet 

och att patienten skall få en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård (a. a.). 

Att all information till patienten är individuellt anpassad samt om informationen inte kan 

ges till patienten skall den ges till en av patientens närstående (a. a.).  Att personalen inom 

hälso- och sjukvården själva bär ansvar för han eller hon utför och fullgör sina arbetsuppgifter 

samt att han eller hon skall rapportera till vårdgivaren om en patient drabbas av eller utsatts 

för risk att drabbas av allvarlig sjukdom eller skada (a. a). Samt att personalen har 

tystnadsplikt, förutom i vissa undantagsfall (a. a.). 

Patientjournallag (1985:562) 
Enligt denna lag skall det finnas en patientjournal för varje patient vid vård inom hälso- och 

sjukvården Benkel et al., 2007). Med patientjournal menas anteckningar som görs och 

handlingar som upprättas eller kommer in i samband med vården och som innehåller 

information om patientens hälsotillstånd, vårdåtgärder eller andra personliga förhållanden (a. 

a.). Journalerna skall förvaras så att ingen obehörig kan få tillgång till dem (a. a.). 

Lag tar även upp att den som är verksam som kurator har skyldighet att i den allmänna 

hälso- och sjukvården har skyldighet att föra patientjournal (a. a.). 

Sekretesslag (1980:100) SekrL 

All personal inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt, där alla uppgifter som rör en 

patients hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt skyddas av sekretess (Benkel et al., 

2007). Det finns vissa undantag och dessa regleras i denna lag (a. a.). 

Socialtjänstlag (2001:453) SoL 

Enligt denna lag är alla som arbetar inom hälso- och sjukvården skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får reda på något som kan innebära att socialnämnden 

behöver ingripa till skydd för ett barn, samt att personalen inom hälso- och sjukvården är 

skyldiga att lämna alla uppgifter av betydelse i ett sådant ärende till socialnämnden (Benkel et 

al., 2007). 
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Personuppgiftslagen (1998:204) PUL 

Denna lag har till uppgift att skydda patientens integritet vid behandling av personuppgifter, 

lagen tar även upp att patienten har rätt att få reda på vilka uppgifter i hälso- och sjukvårdens 

register som finns om honom eller henne (Benkel et al., 2007). 

Socialstyrelsens allmänna råd Omvårdnad inom hälso- och sjukvården SOSFS 

1993:17 

Dessa råd vänder sig till all hälso- och sjukvårdspersonal och här klargör Socialstyrelsen sin 

syn på omvårdnadens innehåll och genomförande (Benkel et al. 2007).  

Socialstyrelsen anser bland annat att det är viktigt att all personal har ett helhetsperspektiv 

på människan (a. a.). Samt att omvårdanden genomförs och planeras utifrån respekt för 

patientens självständighet och att man tillgodoser patientens behov av säkerhet och integritet 

(a. a.). 

Att patienten ges ett respektfullt bemötande samt att omvårdnadsåtgärderna sker i 

samverkan med patienten och där det är passande även med patientens närstående (a. a.). 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex 

Maria SOFS 2005:28 

Lex Maria är den benämningen som används i dagligt när man menar de regler som finns i 

LYHS när det gäller att personalen skall anmäla om en patient drabbas av eller utsätts för risk 

att drabbas av allvarlig sjukdom eller skada (Benkel et al. 2007). Syftet är att kvaliteten inom 

hälso- och sjukvården ska förbättrats samt att patientsäkerheten skall höjas (a. a.). 
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Bilaga 8 
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