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Sammanfattning 

Mångbesökare är ett begrepp som används för att beskriva patienter som söker vård ofta 

inom både primärvård och akutsjukvård. Begreppet mångbesökare är ofta negativt 

laddat på grund av sjukvårdspersonalens och medias förutfattade meningar där 

mångbesökarna beskrivs som patienter som söker vården i onödan, det vill säga utan 

medicinskt fog. Ofta redovisas höga kostnader för mångbesökarna och problemet med 

att gruppen söker många olika vårdgivare. Syftet med studien är att beskriva vad som 

kännetecknar patienter vilka betraktas som mångbesökare och hur de kan uppleva sin 

situation. Studien är en litteraturstudie av tre artiklar med kvantitativ ansats, en 

avhandling med kvantitativ ansats, samt fyra artiklar med kvalitativ ansats. Resultatet 

visar att mångbesökare kännetecknas av att det är fler kvinnor än män som definieras 

som mångbesökare, åldersmässigt är mångbesökare i medelåldern, men de kan också 

vara äldre som är multisjuka och yngre patienter som är i en krissituation. 

Mångbesökare visar sig ha ett stort vårdbehov, okunskap om den egna hälsan, ha en stor 

tillit till sin läkare, ha ett stort lidande, att ofta vara svårt sjuka samt att de har flera 

negativa upplevelser av vården. Flera uttrycker ett lidande och ett utanförskap. 

Slutsatsen är att mångbesökare är en utsatt patientgrupp med ett stort lidande med både 

somatisk och psykisk sjukdomsbild som behöver god vård, bra möte med vårdpersonal, 

kontinuerlig läkarkontakt och god tillgänglighet. En fördel för patientgruppen vore att 

det fanns multidisciplinära team bestående av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter, psykologer och kuratorer som kan identifiera patientgruppens ohälsa 

och rätt hjälp kan sättas in. 

 

Nyckelord: Frequent attenders, mångbesökare, primärvård, KASAM 
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INLEDNING 

I vårt arbete som sjuksköterskor på en akutmottagning har vi kommit i kontakt med 

människor som söker olika vårdinrättningar ”gång på gång”. Det är en utsatt 

patientgrupp som oftast inte prioriteras högt då de ofta söker för tidigare utredda 

orsaker, icke-akuta medicinska problem eller oro över sin situation. Denna patientgrupp 

har på senare tid blivit allt mer uppmärksammad av såväl vårdpersonal, politiker, 

sjukhusledning som massmedia. I massmedia har gruppen ibland beskrivits som svår, 

besvärlig och fått mer eller mindre smickrande beteckningar. Sjukhuspersonal 

uppmanas att arbeta med denna patientgrupp för att ge ökad patienttillfredsställelse, 

färre besök och därmed lägre kostnader. Många gånger har patienten flera diagnoser och 

problem som vårdpersonalen inte är förberedd på att hjälpa fullt ut. På en konferens om 

akutsjukvård som vi deltog i diskuterades begreppet mångbesökare som då var ett 

obekant begrepp för oss, trots att vi kände igen patientgruppen från vårt arbete som 

sjuksköterskor på en akutmottagning. Läkare och sjukvårdspersonal berättade om ett 

nytt sätt att möta patienten som ofta besöker vården. Vi fick under denna konferens 

information om Kalmarprojektet (Åkesson, Ingvarsson, Berglund, Gustavsson, Austrin 

och Olausson et al. 2005) och flera andra sätt att arbeta med denna patientgrupp vilket 

väckte vårt intresse. 

 

 

BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs definitionen av mångbesökare, Kalmarprojektet, risker med att 

söka vård ofta, det vill säga fyra gånger eller fler per år, begreppet KASAM som står för 

känsla av sammanhang, sjuksköterskans omvårdnadsansvar, vårdteoretisk förankring. 

 

 

Definition av mångbesökare 

Mångbesökare är ett komplext fenomen (Åkesson et al. 2005). I nuläget definieras det 

bara kvantitativt, det vill säga som antalet besök per år. Det tas ingen hänsyn till om 

patienten har en eller flera diagnoser, uppföljande besök inom andra vårdinrättningar 

eller till patientens ålder. Utebliven eller oönskad effekt av behandlingen kan behöva 

följas upp vilket också ger fler besök. Det innebär att patienter kan bli definierade som 

mångbesökare om de vid första besöket söker för magsmärta, det andra för en bruten fot 

med återbesök och till sist kanske en förkylning eller kanske kommer för uppföljning av 

en behandling. 

 

Definitionerna av mångbesökare skiljer sig åt. I Sverige definieras mångbesökaren som 

den som söker vård fyra gånger eller fler per år (Olsson, 2006). I Finland förekommer 

så mycket som elva besök per år som en nedre gräns för definitionen mångbesökare 

(Karlsson, Lehtinen och Joukamaa, 1995).  Enligt Hansagi, Olsson och Sjöberg (1998) 

var sex procent av patienterna under år 1996 mångbesökare vid Stockholmssjukhusens 

akutmottagningar och dessa svarade tillsammans för cirka tjugofem procent av alla 

akutmottagningars besök. Vid Huddinge Sjukhus samma år var ungefär tvåtusen 

personer mångbesökare och dessa svarade för totalt trettontusen akutbesök. Hansagi, 

Olsson, Sjöberg och Tomson (2004) beskriver att i vårt samhällssystem så har 
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akutmottagningens mångbesökare ofta flera andra vårdgivare på olika vårdnivåer såsom 

primärvård, öppenvårdsmottagningar inom psykiatrisk vård samt socialtjänst. Det är en 

sårbar grupp, oftast med sammansatt medicinsk och psykosocial problematik. 

Mångbesökare kan vara den åldrige, ofta multisjuka patienten eller den svårt sjuka 

cancerpatienten (Åkesson et al. 2005). Ofta är mångbesökaren rent medicinskt svårt 

sjuk och många av dessa patienter uppvisar ett lidande. Bergh (2005) menar att det inte 

handlar om patienter som söker i onödan, de gör medicinskt lika motiverade besök som 

alla andra, men de drabbas oftare av infektioner och andra sjukdomar. Dessutom har de 

en högre skadefrekvens än referensgruppen.  

 

 

Kalmarprojektet  

Kalmarprojektet är ett projekt som rönt uppmärksamhet både hos vårdpersonal samt 

hälso- och sjukvårdspolitiker (Åkesson et al. 2005). Projektet startade då man sett att 

många patienter ofta återkom till akutmottagningen på grund av bristande samordning 

mellan olika vårdinstanser. Akutmottagningarna med sitt medicinska uppdrag, saknar 

dessutom möjlighet att identifiera de olika omvårdnadsbehov som finns hos 

mångbesökarna. För den äldre patienten kan det vara att boendet inte är anpassat till 

patientens behov, att sjuksköterskan inom hemsjukvården inte har aktuella vid behovs 

ordinationer om patientens tillstånd försämras, eller att patienten inte förstår sina 

ordinationer. Allt detta ställer stora krav på samplanering mellan olika 

personalkategorier såsom hemsjukvård, primärvård, slutenvård, apotekspersonal med 

flera (Åkesson et al. 2005). 

Vid Kalmar lasarett startade därför i november 2004 ett projekt med syfte att identifiera 

mångbesökaren. Tre procent av patienterna stod för tretton procent av besöken i 

Kalmar. Dessa patienter definierades som mångbesökare (Åkesson et al. 2005). De 

aktuella patienterna erbjuds vid de tillfällen de blir inlagda på intagningsavdelningen det 

speciella omhändertagande som designats för mångbesökare. De intervjuas av en 

erfaren sjuksköterska och inkluderas i projektet. Arbetet sker multidisciplinärt med 

patienten där både somatisk som psykiatrisk vårdpersonal, farmaceut, sjukgymnast och 

arbetsterapeut involveras. I förekommande fall även geriatrisk läkarkompetens. Den 

samlade bilden dokumenteras och vidarebefordras till patientens ordinarie 

distriktsläkare. Detta resulterar i en vårdplan med föreslagna behandlingsdirektiv till 

primärvården och har senare lett till minskad vårdkonsumtion och större trygghet för 

patienten (Åkesson et al. 2005). 

 

 

Risker med att söka vård ofta  

Mångbesökaren söker ofta både primärvården och akutsjukvården. Olsson (2006) 

skriver i sin rapport att med tanke på hur en akutmottagning är organiserad, som 

exempelvis att det är olika jourläkare varje vecka är det svårt för den enskilde läkaren 

att få en samlad bild av patientens sjukdom och livsvärld. Sjukhusens journalsystem är 

oftast inte samma som primärvårdens och det är i dagsläget inte möjligt att ta del av 

varandras journaler fullt ut. Detta utgör risker, både när det gäller under- och 
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överbehandling. Vad det gäller äldre patienter som rör sig mellan landstings- eller 

akutsjukvård, kommunal hemsjukvård och primärvård förekommer viss kontakt i form 

av vårdplanering. Det finns ofta ett fungerande informationssystem vid hemgång från 

sjukhus, men även vid ankomst till sjukhusets akutmottagningar. För yngre 

mångbesökare förväntas att patienten själv är länken mellan de olika vårdinrättningarna. 

Hansagi, Johansson och Olsson (2000) skriver att trots att patienterna har omfattande 

parallella kontakter med till exempel primärvård, akutsjukvård eller företagshälsovård 

tycks dessa arbeta helt isolerade från varandra. Mångbesökaren själv löper dessutom 

risken att bli överbehandlad eller att erhålla en fragmentarisk vård eftersom så många 

läkare parallellt blir inblandade. Risken är överhängande om patienten får vård på flera 

vårdinrättningar (Gurner & Thorslund 2003). 

Vidare skriver Kiessling och Kjellgren (2004) att bristande kontinuitet minskar 

patientens möjligheter till delaktighet. Detta för att patienten ofta får olika besked och 

upplever då att personalen inte har kunskap om patientens individuella behov. 

Åkesson et al. (2005) skriver att ett grundantagande är att de patienter som söker 

sjukvården ofta inte känner sig hjälpta eller att sjukvården inte lyckas identifiera 

bakomliggande orsaker till lidandet. 

 

 

KASAM 

Bergh (2005) beskriver i sin artikel att mångbesökarna har en ålders och könsspecifik 

likvärdighet med andra. Däremot betonar författaren att känsla av sammanhang och 

stressfulla händelser ofta är den enda prediktiva faktorn för ohälsa. Begreppet KASAM 

spelar en central roll i Berghs (2005) artikel, varför en kort förklaring till detta begrepp 

följer. 

KASAM är ett begrepp skapat av Antonovsky 1991 och står för en känsla av 

sammanhang. Det är ett begrepp som mäter en individs förmåga att hantera svårigheter, 

nära kopplat till välbefinnande och hälsa (Bergh, 2005).  

Antonovsky (1991) skriver om begreppet KASAM och de tre centrala komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar på i vilken 

utsträckning inre och yttre stimuli upplevs som förnuftsmässigt gripbara och om 

personen tolkar information som ordnad, sammanhängande och strukturerad. En 

människa med hög grad av begriplighet förväntar sig att överraskningar går att förklara 

och förstå. Hanterbarhet utgör ett sätt att se att personen äger resurser att förfoga över 

och att han/hon på det sättet inte blir offer för omständigheter. Det innebär att personen 

har möjlighet att själv styra över sin tillvaro. Den tredje komponenten meningsfullhet, 

innebär att ha något eller någon som betyder mycket, livet har en känslomässig 

innebörd. 
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Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Sjuksköterskan har ett ansvar att bedriva god omvårdnad utifrån de lagar och 

författningar som styr vården. I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) om 

omvårdnad inom hälso- och sjukvården bekräftas sjuksköterskans ansvar att, oavsett 

situation och på lika villkor, bedriva god omvårdnad vilande på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Det vill säga att alla patienter har rätt till samma vård oavsett 

varför de söker och vården skall bedrivas på ett professionellt sätt oavsett var patienten 

söker vård. Genomgående beskrivs att vården skall vila på en humanistisk grundsyn, 

vården skall vara av god kvalitet och syfta att tillgodose patientens behov av trygghet 

samt bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet (SFS 1982;763). 

 

 

Vårdteoretisk förankring 

Varje vårdsituation är en interaktiv process. Grunden utgörs av vårdare - patientrelation. 

Vårdandet innebär ett samspel mellan människor, vårdare och patient. Att förstå 

människan och hennes handlande bör vara utgångspunkten för all vård (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg, 2003). Detta innebär att varje nytt möte 

med en patient måste ses som en unik företeelse, en chans att uppleva något nytt för 

sjuksköterskan. 

Nyström (2002) skriver hur vi inom sjukvården ofta glömmer bort hur patienterna och 

deras anhöriga upplever sitt tillstånd. I sjukvårdpersonalens ögon är sökorsaken ibland 

ofarlig, med det är inte alls säkert att patienten och dess anhörige uppfattar problemet på 

samma sätt. Patienten som söker vården är givetvis allvarligt oroad över sin hälsa. 

Nyström (2002) skriver vidare att det verkar som om de svaga patientgrupperna, de med 

en eller flera ”ointressanta” medicinska problem, eller svårigheter att uttrycka sina 

behov eller vad de känner, inte upplever sig lika respekterade som ”intressanta” och 

vältaliga patienter. Om sjuksköterskan upplever att patienten inte har så stort behov av 

snabb medicinsk vård så finns det risk att patienten får vänta en längre tid på 

akutmottagningen innan läkaren gör sin bedömning. Det finns en diskrepans mellan 

patientens syn på sin situation och sjuksköterskans sätt att bedöma situationen. Det kan 

kännas både kränkande och förnedrande för patienten. Det är en utmaning för 

sjuksköterskan att möta hela människan och hans/hennes livsvärld och inte bara se till 

symtom och diagnos. Genom att ge patienten en omsorgsinriktad omvårdnad och skapa 

en vårdande relation där patienten aktivt blir lyssnad på, kan patienternas utsatthet och 

lidande såsom smärta, ångest och ovisshet bemötas (Nyström, 2002). 

Vård är både en vetenskap och en praktisk verksamhet. Vårdens primära uppgift är att 

vårda patienter vilket kräver, förutom teoretisk kunskap om vårdandet, behärskandet av 

konsten (Eriksson, 1985). Det vill säga att sjuksköterskan har en trygghet i att utföra 

sina arbetsuppgifter på ett vetenskapligt och professionellt sätt. Vårdvetenskapen skall 

vara väl integrerad och förankrad så att teorin omsätts till praktiken. Nyström (2003) 

skriver också att vårdlidande handlar om att bli förnekad som en lidande människa och 

en känsla av att inte vara tillräckligt betydelsefull för att uppmärksammas. En känsla av 
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maktlöshet hos patienten infinner sig. Vårdlidande kan uppkomma på flera olika sätt, att 

inte bli rätt bemött eller att vara ouppmärksammad är en orsak. Vårdlidande innebär att 

den lidande människan i sjukvården i djup mening blir åsidosatt. Här åskådliggörs ett 

bemötande där patienternas lidande inte uppmärksammas, och följden blir att de känner 

sig kränkta och fråntas rätten att ta aktiv del i den egna hälsoprocessen (Dahlberg, 

2003). 

Begrepp som holistisk människosyn, lidande och vårdrelation är viktiga inom 

vårdvetenskapen. Vårdvetenskapen betraktar människan som en helhet där kropp, 

psyke, själ och ande är olika aspekter på denna helhet. Att se patienten som en helhet 

innebär att vårdaren tar hänsyn till patientens subjektiva kropp och livsvärld (Dahlberg 

et al. 2003). Att som vårdare ha ett livsvärldsperspektiv då man ger vård och stöd 

innebär mer än enbart medicinska kunskaper. Det ställer kravet på vårdaren att 

uppmärksamma hur patienten och närstående upplever situationen. Dahlberg et al. 

(2003) skriver också att ett livsvärldsperspektiv inom vården bejakar patientens levda 

verklighet med betoning på upplevelser och erfarenheter. Åter betonas vikten av att 

lyssna på patienten. Ett aktivt lyssnande är ett sätt att möta patienten med respekt och 

intresse.  

Det innebär att kroppen fylls av erfarenheter, upplevelser, minnen och visdom under 

livets gång (Dahlberg et al. 2003).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Patienten som idag kallas för mångbesökare söker till sjukvården oftare än andra. Det är 

en grupp patienter som många gånger av personalen upplevs som otrygga i livet. De 

visar på olika former av lidande och upplevs ofta som mycket sjuka. Karaktäristiskt för 

denna patientgrupp är att de söker vårdinstanser så som primärvård eller akutsjukvård 

fyra gånger eller fler per år. Ofta kan vårdpersonalen inte hjälpa dem på ett fullgott sätt 

och många gånger väcker de känslor av vanmakt och frustration hos läkare och 

sjuksköterska. I vissa fall uttalas till och med att det är en besvärlig och svår 

patientgrupp som har fått mer eller mindre smickrande namn. 

Vem är människan bakom att vara mångbesökare, finns det någon speciell problematik 

som är framträdande? 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva vad som kännetecknar gruppen patienter vilka betraktas som 

mångbesökare och hur de kan uppleva sin situation. 
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METOD 

Detta arbete är en litteraturöversikt som bygger på tre artiklar med kvantitativ ansats, en 

avhandling samt fyra artiklar med kvalitativ ansats. Fribergs modell för 

litteraturbaserade examensarbeten handlar om att skapa en översikt över kunskapsläget 

inom ett visst vårdvetenskapligt område eller ett problem inom sjuksköterskans 

arbetsområde. Det innebär att ta reda på befintlig forskning inom ett visst område för att 

få en uppfattning om vad som har studerats och vilka utgångspunkter som använts 

(Friberg, 2006).  

 

 

Genomförande 

Vi sökte efter vetenskapliga artiklar och rapporter utgivna vid universitet och högskolor. 

Begreppet mångbesökare är ett relativt nytt begrepp och det finns därför inte så mycket 

forskning från området. 

Sökning av artiklar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed, Medline och Swemed+. 

Sökning efter annan relevant litteratur gjordes också via Högskolans katalog och via 

sekundärsökning i referenslistor från artiklar. Vi eftersökte artiklar som var peer-review 

granskade och som angavs som forskningsartiklar. Artiklarna valdes ut efter deras titlar 

och som berörde syftet. De sökord som användes var: frequent attenders, mångbesökare, 

mångbesökare inom primärvård och mångbesökare på akutmottagning.  

Det material vi studerat är tre kvantitativa artiklar, en kvantitativ avhandling och fyra 

kvalitativa artiklar som vi ansåg vara relevanta till problemområdet och syftet. 

Artiklarna och avhandlingen är samtliga från Europa och beskriver vad som 

kännetecknar gruppen patienter vilka betraktas som mångbesökare och hur de kan 

uppleva sin situation,. För att bedöma artiklarnas vetenskaplighet gjordes en kritisk 

granskning där vi följde Fribergs (2006) kriterier för bedömning av kvantitativa och 

kvalitativa artiklars vetenskaplighet. 

 

Friberg (2006) beskriver litteraturöversikt i tre delar. 

 

Det första steget i översikten innebär en bred sökning och att ett flertal artiklar och 

annat material som berör området läses. I detta steg tas ett helhetsgrepp över området. 

Fokus är inte riktat på detaljer utan tittar på det mest utmärkande för det studerande 

området. Här studerade vi begreppet frequent attenders, mångbesökare både i databaser, 

studentlitteratur, medicinsk facklitteratur, artiklar från facktidningar, Internet och 

massmedia. Här fann vi att det fanns ett flertal artiklar med kvantitativ ansats och ett 

mindre antal kvalitativa artiklar. En del av de kvalitativa artiklarna var publicerade 

utifrån ett sociologiskt perspektiv. 

 

Det andra steget i översikten var att avgränsa till ett urval för studierna. Här började ett 

svårt avsnitt, att hitta rätt artiklar till vår uppsats. Vi hade vår problemformulering som 

utgångspunkt och granskade de artiklar vi funnit. Vi valde att använda både kvantitativa 

och kvalitativa artiklar för att få en bred bakgrund till begreppet mångbesökare. De 
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kvantitativa artiklarna beskrev vad som kännetecknar gruppen när det gällde antal 

besök, sökorsaker, ålder och kön. De kvalitativa artiklarna gav en djupare kunskap till 

människan bakom begreppet och hur de kan uppleva sin situation. Vi valde att inte 

inkludera kvalitativa artiklar publicerade utifrån ett sociologiskt perspektiv eftersom 

dessa saknar ett vårdperspektiv, dock är de intressanta att ta med både i bakgrund och 

diskussion. 

Det tredje steget innebar att granska studiernas kvalitet. Vi granskade artiklarna utifrån 

artiklarnas problem och syfte. De kvantitativa artiklarna som valdes ut hade ett klart 

syfte att de sökte svaret på frågan om vad som kännetecknar mångbesökarna utifrån; 

ålder, kön, socialgrupp, arbete samt besöksorsak. De kvantitativa artiklarna var alla 

skrivna i Norden. De kvalitativa artiklarna som valdes ut gav oss delvis svar på 

bakgrunden till människan bakom begreppet mångbesökare och hur de kan uppleva sin 

situation. 

 

Analysförfarande 

Analysförfarandet består av tre steg. Under steg ett lästes samtliga artiklar. För att 

beskriva gruppen mångbesökarna analyserades artiklarna med kvantitativ ansats utifrån 

frågan: vad kännetecknar gruppen mångbesökare? Under steg två analyserades 

studierna med främst kvalitativ ansats utifrån frågan hur mångbesökarna kan uppleva 

sin situation. Upplevelserna sorterades och sammanfördes under olika kategorier. 

Kategorierna benämndes utifrån vad som kännetecknar mångbesökarnas upplevelser, 

(bil 2 och 3) Under steg tre valdes citat för att belysa hur patienterna kunde uppleva sin 

situation. 

 

 

RESULTAT 

Inledningsvis presenteras resultatet genom att beskriva kunskap om vad som 

kännetecknar undersökta mångbesökare vad gäller: kön och ålder, antal besök som 

mångbesökaren gör per år, socioekonomisk situation, yrkeserfarenhet, familjesituation, 

somatisk och psykiatrisk sjukdomsbild samt vanligaste sökorsaker (Karlsson et al. 1995, 

Jyväsjärvi et al 1998, Andersson et al. 2004, Bergh, 2005). Därefter följer en 

beskrivning av vad som kännetecknar mångbesökarnas upplevelser uttryckta i 

kategorierna att ha ett stort vårdbehov, att ha okunskap om den egna hälsan samt att ha 

en stor tillit till sin läkare. (Karlsson et al. 1995, Karlsson et al.1997, Jyväsjärvi et al. 

1998, Neal et al. 2000, Vedstedt et al. 2002, Andersson et al. 2004, Bergh 2005,  

Hodgson et al. 2005). 
 
 

Kön och ålder 

När det gäller kön visar det sig att det finns en överrepresentation av kvinnor bland 

mångbesökarna (Andersson et al. 2004, Bergh, 2005, Jyväsjärvi et al 1998, Vedsted et 

al. 2002) dock finns inte detta belagt i Karlssons et al. (1995) studie. Den stora gruppen 

mångbesökare är patienter i medelåldern. Det finns dock undantag och det är den äldre 
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multisjuka patientgruppen som ofta har flera kroniska sjukdomar, samt yngre patienter 

som befinner sig i en krissituation. Andersson et al. (2004) har preciserat, där kvinnor 

var över fyrtiofem år och män över sextiofem år i mångbesökargruppen. I den 

somatiserande gruppen av mångbesökare (Jyväsjärvi et al. 1998) var åldern högre än i 

den icke-somatiserande gruppen. Samtliga studier gäller vuxna patienter, (bil.1) 

 
 

Antal besök  

Kännetecknande för mångbesökarna är att de gör fler besök i vården än andra. När det 

gäller antal besök per år så visar samtliga studier olika siffror, allt mellan fyra till elva. 

De båda svenska studierna, Andersson et al. (2004) och Bergh (2005) har fem 

respektive fyra besök per år som kriterium för att kallas mångbesökare medan de båda 

finska studierna, Karlsson et al. (1995) och Jyväsjärvi et al. (1998) har åtskilligt högre 

siffror, elva respektive åtta besök per år. Karlsson et al. (1995) har i sin forskning 

kommit fram till att tillgängligheten till företagshälsovård och privatsjukhus hos den 

arbetsföra befolkningen gjorde att det möjligen gavs en skev bild av mångbesökarna. 

Andersson et al. (2004) studie visar på en ökning av antalet mångbesökare mellan de 

bägge undersökta åren 1991 och 1996 där förklaringen kan vara att antalet vårdplatser 

på sjukhus minskats och en politisk styrning till primärvården och husläkarreformen 

skett. Författarna påpekar också att det är därtill skett en ökning av populationen under 

de studerade åren. Andersson et al.(2004) visar i sin studie att mångbesökaren vid 

uppföljning ett år senare ibland inte längre var kvar som mångbesökare. Patienten kan 

vara mångbesökare under en begränsad tid i livet beroende på att under en period så kan 

frekvensen av skador och sjukdom vara högre. Stressfulla händelser inträffar vilka gör 

människan mer sårbar och utsatt. I denna grupp finns oftast yngre och medelålders 

patienter. 

 

Det finns ett samband mellan antal besök och tillgängligheten till vård, Bergh (2005). 

Deltagarna i Hodgsons et al. (2005) studie kunde eller ville inte uppskatta hur många 

besök de gjorde. En del av mångbesökarna gick till läkare ofta utan att de fanns något 

riktigt medicinskt fog för besöken. Författarna betonar att tillgänglighet ökar antalet 

besök. En grupp av yngre mångbesökare var patienter som befann sig vara i någon form 

av kris och hade under en kort, begränsad period ett ökat antal besök hos sin läkare, 

(bil.1) 

 
 

Socioekonomiska faktorer och yrkeserfarenhet 

Förtidspensionering och långtidssjukskrivningar är vanligt förekommande bland 

mångbesökarna. Vedstedt et al. (2002), Karlsson et al. (1995) och Jyväsjärvi et al. 

(1998) beskriver också att gruppen mångbesökare oftare återfinns bland ekonomiskt 

svaga och med låg social status. Kännetecknande bland mångbesökarna är låg 

utbildningsnivå. Många har liten yrkeserfarenhet men i Anderssons et al. (2004) studie 

saknas uppgift om detta. Arbetslöshet, dåligt socialt fungerande nätverk samt ensamhet 

är vanligt förekommande menar Andersson et al. (2004) samt Vedstedt et al. (1997), 

(bil.1) 



 9 

Familjesituation  

I de båda finska studierna Karlsson et al. (1995) och Jyväsjärvi et al. (1998) finns en 

övervikt av ensamboende patienter i mångbesökargruppen. Karlsson et al. (1995) 

nämner att komplexa sökmönster där tidigare traumatiska erfarenheter, såsom våld och 

aggressioner inom familjen kan utgöra orsak till ett mångbesökande. Detta framgår inte 

ofta förrän efter flera besök då en etablerad relation har utvecklats.  I de svenska 

studierna saknas uppgiften, (bil.1) 

 
 

Somatisk och psykiatrisk sjukdomsbild 

Alla studier beskriver svår sjukdomsbild hos mångbesökarna av både somatisk och 

psykiatrisk karaktär. Alla studier betonar att besöken inom vården är berättigade, det vill 

säga att det finns fog för besöken. Andersson et al. (2004) och Bergh (2005) visar i sina 

studier att mångbesökarna har en större antibiotikaförskrivning och en större 

skadefrekvens än andra. Andersson et al. (2004) skriver också om mångbesökarna med 

svåra kroniska sjukdomar, men även mångbesökare som somatiserar psykiskt lidande. 

Psykisk utmattning, svår psykosocial situation och klen psykisk hälsa är ofta orsak till 

besöken hos läkare enligt Andersson et al. (2004). I författarnas forskning framkommer 

att över hälften av mångbesökarna hade en psykisk utmattning. 

Samtliga studier visar på ett psykiskt lidande och ibland även psykiatriska 

sjukdomstillstånd. Jyväsjärvi et al. (1998) och Andersson et al. (2004) beskriver det 

psykiska lidandet hos en del av mångbesökarna i form av somatisering. Somatisering av 

psykisk ohälsa sågs i över en tredje del av patienterna i Jyväsjärvis et al. (1998) studie, 

(bil.1) 

 
 

Vanliga sökorsaker 

De allra flesta av mångbesökarna söker på grund av en somatisk sjukdomsbild. Detta 

framkommer i samtliga studier. Jyväsjärvi et al. (1998) har muskelrelaterad smärta eller 

buksmärta som de mest beskrivna orsakerna till besöken. Karlsson et al. (1995) 

beskriver en somatisk och psykiatrisk multisjuklighet där bland annat 

utmattningsdepression nämns som en av de vanliga sökorsakerna. Det finns en skillnad 

mellan den lidande patientens upplevelser och personalens bedömning av vårdbehoven.  

 

I Anderssons et al. (2004) studie beskrivs också att många hade en kronisk sjuklighet 

och att den lidande människan uttryckte sitt lidande i form av somatisering. I studien 

framgick vidare att sökmönstret förändrades och att flera av mångbesökarna inte längre 

uppvisade detta efter fem år. I sitt resultat drog författarna slutsatsen att det inte behöver 

vara ett permanent tillstånd att vara mångbesökare, och de som förblev mångbesökare 

var oftare kvinnor än män. 
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Vedstedt et al. (2002) har sorterat mångbesökarna i åtta olika grupper: är rent somatiskt 

sjuka, somatiskt sjuka med psykiatrisk pålagring, somatiserande patienter, patienter med 

sociala problem, patienter med manifest psykiatrisk sjukdom, patienter med 

multiproblem, tillfälliga mångbesökare där besöken är initierade av läkaren till exempel 

uppföljning av läkemedel, samt symbiotiska patienter och svagbegåvade patienter. 

Vanligast var de med ren somatisk sjukdom. Därefter patienter med både somatisk och 

psykiatrisk sjukdomsbild. Författarna beskriver mångbesökarna som en heterogen grupp 

som kräver allsidig vård med god kvalitet, tillgänglighet och stöd. 

 

Flera i mångbesökargruppen söker ofta utan att kunna ange besöksorsaken, utan mera 

ett illabefinnande. Bergh (2005) poängterar i sin studie sambandet mellan ohälsa och ett 

lågt KASAM, där stressfaktorer är ”droppen som får bägaren att rinna över” och söka 

läkare. En del av patienterna kunde inte precisera orsaken till besöken eller antalet 

besök per år. Det hade blivit en naturlig del av rutinerna (Hodgson et al. 2005). Ibland 

visste inte den intervjuade vart han/hon skulle vända sig med bekymmer och 

krissituationer, (bil.1) 

 
 

Att ha ett stort vårdbehov 

Karlsson et al. (1997) beskriver mångbesökare som en grupp patienter som befinner sig 

i någon form av kris. De beskrivs ha flera stressfaktorer och uppvisar symtom i form av 

panikångest. Mångbesökare kännetecknas av att behöva hjälp med att sortera i det som 

upplevs som rörigt (Hodgson et al. 2005) vilket illustreras med följande citat: 

 

”Doctor can sort it out” (sid 320). 

 

“Had lots of problems last year and couldn’t cope” (sid 320). 

 

Mångbesökare med krisproblematik hade en lägre medelålder i jämförelse med 

mångbesökare med till exempel kronisk sjukdom. 

 

Vedstedt et al. (2002) beskriver att mångbesökare hade flera komplexa behov. De sökte 

läkare för att få hjälp till rätt instans oavsett om det var försäkringskassa, 

arbetsförmedling eller annat. Författarna påpekar att ett utökat och öppet samarbete med 

socialmedicinsk expertis ibland kan hjälpa mångbesökare med dessa behov. 

 

Hodgson et al. (2005) beskriver att det finns en differens mellan läkaren och patientens 

kriterier på lidande och sjukdom.”...you´d think that they don´t want you,…” (sid 321). 

Samtidigt menar författarna att mångbesökarpatienterna har en mycket högre andel 

sjukdomar än andra patienter, vilket försvarar deras sökmönster.  

 

I Karlssons et al. (1995) studie framkommer att mångbesökare uppvisar en större grad 

av utmattning än andra patienter. Dessutom uppskattades att över trettio procent av de 

knappt hundra intervjuade hade ett blandat fysiskt och psykiskt lidande och över femtio 

procent uppvisade mer eller mindre psykiatriska symptom. De flesta upplevde sig dock 

inte behöva psykiatrisk hjälp. 
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Utmärkande för mångbesökarna var att de hade en svag känsla för sammanhang, vilket 

indikerar en reducerad förmåga att hantera stress (Bergh, 2005). Den reducerade 

förmågan gör att stressfulla händelser oftare resulterar i vårdbesök och 

långtidssjukskrivning. Resultatet i Berghs (2005) forskning talar för att mångbesökarna 

är en sårbar grupp av patienter som drabbas mer av sjukdom. Bergh (2005) nämner att 

de oftare drabbas av skador och att antibiotikaförskrivningen är högre hos 

mångbesökare än hos kontrollgruppen. 

 

Bergh (2005) beskriver att stressfulla händelser skapar ett stort vårdbehov. Känsla av 

sammanhang har en signifikant betydelse för mångbesökandet. Under en femårsperiod 

blev mångbesökarna i högre grad långtidssjukskrivna och/eller sjukpensionerade än 

kontrollgruppen.  

 

 

Att ha okunskap om den egna hälsan 

Författarna Vedstedt et al. (2002) beskriver att mångbesökarna kännetecknas av att ha 

en dålig kunskap om sin hälsa, ohälsa och sjukdom. Oro över sin sjukdom gör också att 

de söker ofta. Författarna beskriver att okunskap ibland var orsaken till besök hos 

läkaren och betonar vikten av att noggrant informera patienten av förväntat 

sjukdomsförlopp och eventuella försämringar.  

 

Vedsted et al. (2002) nämner även vikten av att patienten blir delaktig i vården för att 

känna större kontroll över sin hälsa. I sin artikel har de utarbetat förslag och konkreta 

råd till läkargruppen för att bättre kunna möta mångbesökarna. Det innefattar bland 

annat tydlighet, fasta ramar, en styrande roll över sökmönstret vilket skall ge en ökad 

trygghet för patienterna. Ibland är det som om patienterna själva blir de som styr 

besöket och samtalet. De får fler återbesökstider än vad jämförbara patienter får utan att 

läkaren hade tänkt sig att det skulle bli så. Detta blir som en bekräftelse på att de sökt 

för välmotiverade orsaker. Dessa patienter var tämligen multisjuka med ett stort 

vårdbehov. Författarna beskriver här att läkaren skall vara mer aktiv och inta en 

styrande roll där patienterna, inom de fastslagna ramarna, känner att han/hon förmår ta 

ett aktivt medansvar. Läkaren måste vara tydlig, informera, utgöra en trygghet samt vara 

den som har överblicken över patienternas sökmönster. 

 

Enligt Hodgson et al. (2005) framkommer att mångbesökarna uttryckte fysiska 

sensationer vilka var svåra att uthärda och avsaknaden av vetskap över vad som var fel 

utgjorde då en stor källa till oro vilket resulterade i flera besök, vilket illustreras med 

följande citat:  

” I want to know what´s wrong with me, there´s always something. Never seem to get 

clear” (sid 321). 

 

Kunskap om sin sjukdom och det medförda lidandet gav en ökad trygghet vilket 

resulterade i färre antal läkarbesök. Många konsultationer berodde på att man var orolig 

över att det var ett allvarligt fel och för att reducera oron sökte man ofta (Neal et al. 

2000). 
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Att ha en stor tillit till sin läkare  

Tillit och bra relation framkommer i intervjuerna från samtliga kvalitativa studier som 

det mest väsentliga hos patienterna.  Grunden för att skapa en bra relation mellan patient 

och läkare beror på läkarens förmåga att skapa goda relationer. Att patienterna känner 

sig sedda, hörda och förstådda är av stor vikt för patienterna och deras hälsa. 

Kombinationen god relation och sjukdomsinsikt framgår som en bland de viktigaste 

hälsofaktorerna för patienterna.  

 

Hodgson et al. (2005) skriver även att det inför framtiden är viktigt med ett öppet 

förhållningssätt, där patienterna inte känner sig ifrågasatta eller anklagade. Författarna 

framhåller att det är viktigt att nogsamt ta fullständig anamnes för att rätt kunna 

behandla. De betonar även vikten av att de anhöriga ges möjlighet till en trygg kontakt 

med läkaren. 

 

Även Neal et al. (2000) beskriver att det är risk för att gruppen mångbesökare känner 

sig ifrågasatt utan att det finns fog för detta. Många av patienterna uppvisar kronisk 

ohälsa, såväl fysisk som psykisk, vilket kräver medicinsk uppföljning för exempelvis 

receptförskrivning eller utvärdering av ordinationer. 

 

Vedstedt et al. (2002) har i sin forskning beskrivit en del av mångbesökarna som 

patienter som av olika anledningar lätt intar en symbiotisk roll till sin läkare.  

 

Bergh (2005) skriver att människor med lågt KASAM, det vill säga låg grad av 

sammanhang, är stresskänsliga och många gånger söker vården för att få hjälp med 

problem av olika karaktär. Inte enbart av medicinsk natur. Han har ett biopsykosocialt 

perspektiv på sin forskning och ser mångbesökarens ohälsa ur ett brett perspektiv. Att 

arbeta i multiprofessionella team gör att hela människan ses vilket skapar en tilltro till 

vården. 

Följande citat illustrerar tillit; 

 

” They´re like your mother and father, you can tell them anything” (sid 320).   

 

Flera av mångbesökarna beskriver att de inte hade någon förtrolig att tala med och 

upplevde då läkaren som sådan.  

 

“I suppose they´re similar to a priest, somebody you can trust” (sid 320).  

 

Det framkommer också i intervjuerna att tystnadsplikten och tilliten till vården är viktig 

vilket illustreras med följande citat:. 

 

“It´s between you and him” (sid 320). 

 

Neal et al. (2000) skriver att några av de intervjuade uttryckte en önskan att läkaren 

alltid skall finnas tillgänglig, vara intresserad och någon som går att tala med vilket 

illustreras med följande citat:. 

” I feel as if he´s interested in me” (sid 718). 
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Att ha ett stort lidande, ofta vara svårt sjuk 

Flera av patienterna beskrev ett lidande och utanförskap, men även de anhöriga till de 

svårt sjuka patienterna hade det svårt. Flera av de anhöriga kände en trygghet att träffa 

läkaren eftersom de själva blev påverkade av att ha en svårt sjuk anhörig (Hodgson et 

al.2005). De uttryckte även maktlöshet och hjälplöshet. Följande citat illustrerar en 

närståendes situation:  

 

”It was all so difficult when John got ill” (sid 320).  

 

Författarna nämner att det är viktigt att mångbesökarna uppmärksammas och att deras 

lidande tas på allvar. En ökad medvetenhet hos vårdpersonal om patienternas 

upplevelser och känslan av utsatthet ses som en förutsättning för en god vård. 

 

Vedstedt et al. (2002) har skrivit att det rör sig om en stor heterogen grupp som kräver 

allsidig vård då de har flera svåra medicinska tillstånd och de bär på ett stort lidande. 

Det behöver inte vara synonymt med besvärliga patienter. 

 

Neal et al. (2002) skriver om patienter med kronisk ohälsa, både fysisk och psykisk, de 

har ofta sjukdomskänsla i hela kroppen och svårbehandlad smärta. 

 

Också Karlsson et al. (1995) Jyväsjärvi et al. (1998), Vedstedt et al. (2002) samt Bergh 

(2005) har i sin forskning funnit att det ofta föreligger en kombination av medicinsk, 

psykologisk samt social problematik. Patienterna upplever ett psykiskt lidande och 

kombinationen av flera olika sjukdomar gör att besöken på olika vårdinrättningar har ett 

medicinskt fog. I samtliga artiklar, både kvantitativa som de kvalitativa, nämns en 

multisjuklighet där det är svårt att sätta bara en diagnos. Jyväsjärvi et al. (1998) är de 

enda som beskrivit de vanligaste besöksorsakerna vilka var buksmärta, muskelrelaterad 

smärta samt psykiatrisk ohälsa. 

 

Karlsson et al. (1997) delar in mångbesökare i fem olika grupper, de med rent somatisk 

sjuklighet, de med ett psykologiskt lidande, patienter i kris, kroniskt somatiserande 

patienter samt patienter med multiproblematik. Denna indelning gör även Vedstedt et al. 

(2002) som även lägger till gruppen med rent sociala problem. 

 

 

Att ha flera negativa upplevelser av vården 

Flera av patienterna har upplevt att inte blivit sedda, trodda eller förstådda vilket 

illustreras med följande citat:  

 

 ”They don´t seem to be able to do anything, they don´t understand” (sid 321). 

 

När författarna jämförde de olika grupperna fann man att de patienter som sökte på 

grund av psykiatrisk sjukdom var mer missnöjda än de som sökte av andra orsaker. 

Flera av patienterna i Hodgsons et al. (2005) artikel uttrycker en maktlöshet vilket 

ilölustreras med följande citat:  

 

”Don´t really know, depends what´s wrong with me” (sid 320). 
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Författarna berättar om en av de intervjuade som uttrycker en maktlöshet och 

hjälplöshet då en nära anhörig blir svårt sjuk. Den intervjuade säger att de inte kunde 

göra något åt situationen, de var helt utelämnade till läkare och vården. 

 

Tillgängligheten, eller snarare bristen på tillgänglighet utgjorde också ett problem vilket 

medförde negativa upplevelser av vården. Det var svårt att få en tid till doktorn, ibland 

kunde patienten inte få tid förrän veckan därpå, men även att komma fram på telefonen 

var besvärligt (Hodgson et al. 2005). Här upplevde även flera av de intervjuade att de 

blev bemötta på ett kränkande och oprofessionellt sätt av receptionisterna medan de var 

nöjda med själva läkarbesöket. Trots att de litade på sin doktor upplevde ändå två 

tredjedelar någon form av missnöje med behandlingen och bemötandet. En del patienter 

uttryckte oro över ett problem och fick till svar att problemet härrörde från något helt 

annat, medförande att de upplevde en svårighet att bli förstådda. Flera uppgav även att 

den föreskrivna behandlingen inte alltid hjälpte varför de ansåg sig tvungna att söka 

igen (Hodgson et al. 2005). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Vår ambition var att beskriva vad som kännetecknar gruppen patienter vilka betraktas 

som mångbesökare i vården och belysa hur de kan uppleva sin situation. För att kunna 

ge denna beskrivning har vi använt oss av både studier med kvalitativ och kvantitativ 

ansats. De kvantitativa studierna gav oss en uppfattning om vilka patienter som ligger 

bakom begreppet mångbesökare och vad som kännetecknar gruppen. Tanken var först 

att göra en begreppsanalys av mångbesökarbegreppet, men vi fann snart att begreppet 

var för nytt för att finnas i ordböcker, skönlitteratur med mera. Vi valde därför att göra 

en bred sökning med huvudsökorden: frequent attenders, mångbesökare, mångbesökare 

inom primärvård och mångbesökare på akutmottagning. Vid vår första sökning fann vi 

ett stort antal kvantitativa artiklar, som handlade om mångbesökare. Vi upptäckte att 

nästan allt som var skrivet om mångbesökare var kvantitativt och hade ett medicinskt 

perspektiv. Detta kanske på grund av att själva begreppet mångbesökare indikerar 

mängd vilket är en kvantitativ benämning? Tre artiklar och en avhandling valdes som 

svarade an mot vårt syfte. De tre artiklarna samt avhandlingen utgjorde ny aktuell 

forskning. Därefter sökte vi åter igen för att hitta kvalitativa artiklar och på så vis få ett 

bredare och djupare perspektiv. Vi hittade fyra stycken kvalitativa studier som svarade 

mot syftet: att kunna beskriva hur kan de uppleva sin situation med stöd av studierna 

med kvantitativ ansats. 

 

Litteraturöversikt innebär enligt Friberg (2006) att man skapar sig en bild över vad som 

finns beskrivet inom ett visst område. Både kvantitativa och kvalitativa 

forskningsartiklar kan ingå i en studie. Litteraturöversikten kan ha olika syften, dels kan 

den visa på vad som finns beskrivet inom området, men den kan också skapa en 

översikt inom forskningsläget för att senare ligga till grund för kommande empiriska 

arbeten. Litteraturöversikten baseras på ett systematiskt val av olika texter inom 

vårdvetenskapen för att senare granskas och analyseras kvalitetsmässigt för att till slut 

bilda en beskrivande översikt över det granskade området.  
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Kirkevold (1997) kallar begreppet resumé, det vill säga att det som finns inom området 

beskrivs oavsett om det är kvantitativt eller kvalitativt.  

 

Vi anser att litteraturöversikten är en bra metod för att åskådliggöra vad som finns 

skrivet om ämnet och tycker vi fått fram vad som är kännetecknande för gruppen 

mångbesökare och hur de kan uppleva sin situation. De artiklar vi granskat är samtliga 

skrivna utifrån primärvårdens perspektiv och med tanke på vår bakgrund från 

akutmottagningsverksamhet skulle det även varit intressant att få kunskap om 

mångbesökaren är den samme även inom akutsjukvården.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Kvinnor är överrepresenterade i mångbesökargruppen enligt alla kvantitativa studier 

(Karlsson et al. 1995, Jyväsjärvi et al. 1998, Andersson et al. 2004, Bergh 2005). I de 

artiklar vi studerat har författarna inte gjort någon skillnad mellan kvinnors och mäns 

sjukdomsbild. Då vi ser en kvinnlig överrepresentation hade det varit intressant att 

ytterligare utreda detta ur ett genusperspektiv.    

 

Det har varit svårt att jämföra studierna då definitionen av mångbesökare skiljer sig 

väsentligt åt. I Sverige definieras patienten som mångbesökare efter fyra eller fler besök 

per år, jämfört med Finland där gränsen går vid åtta besök eller fler per år. Vi 

konstaterar att det är enkelt att bli mångbesökare utifrån den svenska definitionen. Har 

patienten flera olika diagnoser till exempel diabetes, hypertoni och bruten fot så blir det 

lätt fler än fyra besök under året. 

 

Åldermässigt återfinns den stora gruppen av mångbesökare i medelåldern, därefter äldre 

multisjuka och som tredje grupp den yngre patienten i krissituation 

Hög ålder i sig är ingen sjukdom men innebär naturligtvis en ökad risk för 

multisjuklighet vilket kräver många besök hos läkare. Mer anmärkningsvärt är den 

yngre patienten som är den tredje stora gruppen. Flera författare skriver om unga 

patienter som söker ofta på grund av stressfulla händelser eller krissituationer 

(Andersson et al. 2004, Bergh 2005, Hodgson et al. 2005).   

 

 

Att råka ut för en personlig, individuell katastrof, såsom traumatisk olycka, dödsfall, 

skilsmässa eller livshotande sjukdom innebär för den enskilde, men också i 

förekommande fall hans närstående, ett plågsamt lidande (Neal et al. 2000, Andersson 

et al. 2004, Bergh, 2005, Hodgson, 2005). Många gånger har psykiskt lidande sitt 

ursprung i förluster och motgångar som människan av olika skäl inte kunnat eller 

förmått bära och bearbeta. Här är många gånger stödet från närstående eller från 

professionen avgörande för den drabbades möjlighet till återhämtning. Ett begränsat 

antal besök för samtal hos exempelvis kurator eller psykolog i tidigt skede kan vara till 

stor hjälp och möjligen förhindra att den drabbade blir mångbesökare. 
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Resultatet visar att låg utbildningsnivå, kort yrkeserfarenhet, långtidssjukskrivning och 

förtids-pensionering är vanligt förekommande bland mångbesökare. Studierna har gett 

en känsla och en bild av mångbesökarna som människor vilka är utanför och uppvisar 

en inre otrygghet (Karlsson et al. 1995, Jyväsjärvi et al. 1998, Andersson et al. 2004, 

Bergh 2005) . Utanförskapet kan medföra en isolering, avsaknad av det dagliga 

”småpratet” där vi normalt avdramatiserar inre känslor men också småkrämpor. 

Somatisering kan därav bli en följd, oron leda till att mångbesökaren söker vården. 

 

I de finska studierna finns en övervikt av ensamstående i mångbesökargruppen, medan 

de svenska studierna saknar uppgift om förhållandet. Detta gör att det inte går att 

jämföra resultatet. Bergh (2005) har i sin studie beskrivit sambandet mellan ohälsa och 

ett lågt KASAM vilket ger en bild av en människa utan någon förtrolig att tala med. 

Sjukdom och psykiska kriser utlöser ofta kriser och konflikter inom familjen. Att inte få 

möjlighet till psykosocialt stöd ökar risken för ytterligare ohälsa med fler patienter och 

ökade kostnader på grund av besök inom vården, ökade läkemedelskostnader samt 

sjukskrivning. 

 

Flera i gruppen mångbesökare har både somatisk och psykiatrisk sjukdomsbild, detta 

innebär att de söker olika läkare. Både Jyväsjärvi et al. (1998) och Andersson et al. 

(2004) beskriver det psykiska lidandet hos en del av mångbesökarna i form av 

somatisering. Dålig kunskap om den egna hälsan/ohälsan kan vara en orsak till att 

patienterna inte förstår hur kroppen reagerar vid olika tillstånd. Stressfulla livshändelser 

inträffar och gör människan mer sårbar och utsatt. Så har det alltid varit, kommer det 

alltid att förbli men i dagens högt specialiserade vård ökar risken att patienten, den 

enskilda människan hamnar mellan disciplinerna. Är det så att mångbesökaren är en 

följd av ett organisationsproblem? I dagens fragmenterade vård med specialistläkare och 

specialistmottagningar tappar vi helhetssynen på patienten och patienterna remitteras 

runt till olika vårdinstanser. Bergh (2005) skriver också om våndan av att en del 

patienter har många olika sjukdomar till exempel somatisk sjukdom och psykiatrisk 

sjukdom vilket gör att de har olika läkare beroende vilken av åkommorna de söker för 

och blir mångbesökare. Bergh (2005) hänvisar i sin avhandling till Platon som redan för 

länge sedan insåg denna problematik 

 

…………….liksom man ej bör försöka bota ögonen utan att bota huvudet, ej heller 

bota huvudet utan att också bota kroppen, så får man ej söka bota kroppen utan att taga 

själen med; och orsaken till att de hellenska läkarna misslyckas med så många 

sjukdomar var just detta att de ej toge den hänsyn till det hela som man måste ta, då det 

är omöjligt, att delen är frisk om det hela är sjukt. Och själen botar man genom vissa 

besvärjelser och dessa besvärjelser bestå i ädelt tal, ty genom sådant tal uppstår 

besinning i själen och där denna finnes är det sedan lätt att kurera både huvudet och 

kroppen i övrigt…… 

 

Ty detta är just felet i behandlingen av människorna, att man vill ha olika läkare för 

kropp och själ. 

Platon i Karmides 
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Berghs forskning visar att det råder ett starkt samband mellan psykologiska och sociala 

faktorer vilka påverkar människans biologiska funktioner. Ett biopsykosocialt samband 

vilket vi ser hos samtliga författare. 

 

Samtliga kvantitativa studier påvisar att mångbesökarna oftast söker på grund av en 

somatisk sjukdomsbild (Karlsson et al. 1995, Jyväsjärvi et al. 1998, Andersson et al. 

2004, Bergh 2005). Många gånger utgör smärtproblematik sökorsaken. Samtliga 

författare skriver att det finns medicinskt fog för besöken, och att psykiatrisk 

sjukdomsbild, somatisering och utmattningsdepression ibland kan vara orsaken. 

 

Det är intressant att koppla ihop vanliga sökorsaker och den egna okunskapen om egna 

hälsan. Mångbesökarna söker oftast på grund av en somatisk orsak och enligt samtliga 

författare har gruppen en okunskap om den egna hälsan. Kan vårdpersonal/läkare hjälpa 

mångbesökarna genom bättre information, kunskap få en större trygghet i sig själva och 

därmed minska antalet besök? Hälsan är inte bara frågan om medicinska insatser. 

Förebyggande av ohälsa, både fysisk och psykisk är grundläggande för ett minskat 

ohälsotal och färre mångbesökare. 

 

Studierna visar att mångbesökarna är en grupp som har ett stort vårdbehov. Flera av 

patienterna blir ofta sjuka, har flera infektioner och skadar sig ofta (Bergh, 2005, 

Andersson et al. 2004). Men vad är det som gör att vissa människor drabbas av fler 

infektioner och fler skador än andra? Otur? Befinner de sig vid fel plats vid fel 

tidpunkt? Eller är det som Bergh (2005) säger att människor med ett lågt KASAM har 

en sårbarhet som gör dem mer disponibla för sjukdom och skada. KASAM går också att 

jämföra med det som sägs i de kvalitativa artiklarna där otrygghet, maktlöshet och en 

viss form av kaos beskrivs i alla artiklarna. Studierna visar också att mångbesökarna har 

ett stort lidande och många i gruppen har kroniska sjukdomar. 

 

Samtliga författare betonar att det finns ett medicinskt fog för besöken men att 

patienterna själva har en okunskap om sin kropp, sin hälsa och besöksorsakerna. På 

grund av detta uppkommer även en skillnad mellan patienternas ohälsa och läkarens 

bedömning. Detta leder lätt till att patienterna känner sig osedda, inte bekräftade och 

inte upplever att de får den hjälp de behöver. De får lätt negativa upplevelser av vården. 

Det är intressant att Vedstedt et al. (1997) i sin studie har beskrivit att flera av 

patienterna inte visste vart de skulle vända sig om de fick svårigheter. Det blev naturligt 

att vända sig till ”sin” läkare. Det var inte alltid svårigheterna var av medicinsk natur, 

men de uttrycktes i form av somatisering. 

 

Tillit var överlag ett ord som återfanns i flera av studierna. Närhet och öppenhet bidrog 

till att patienterna upplevde en trygghet när de var hos läkaren. Värme, närvaro och 

empati speglade också flera av citaten från mångbesökarna. Flera av patienterna har 

betonat att de känner en stor tillit till sin läkare. Det är ju rätt naturligt att läkaren med 

sin kunskap, utbildning och tystnadsplikt kan bli den som patienten känner tillit till. 

Läkare har ofta också en auktoritet som kan ge trygghet, flera av citaten stärker detta. 

Att skapa multidisciplinära team där personal från många olika professioner arbetar ser 

vi som en möjlighet att öka förtroendet och tilliten till vården. Detta finns beskrivet i 

Berghs (2005) samt Åkessons et al. (2005) studier. 
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Vårt resultat visar att mångbesökarna ofta har en eller flera kroniska sjukdomar, detta 

gäller fram för allt de äldre patienterna i gruppen. Flera av studierna nämner en 

multisjuklighet där det är svårt att sätta bara en diagnos. Bland dessa är 

smärtproblematik överrepresenterad (Karlsson et al.1997, Jyväsjärvi et al.1998, 

Vedstedt et al. 2002, Bergh 2005). Smärta är en subjektiv upplevelse som bland annat 

påverkas av hur patienterna mår psykiskt och vilken grad av KASAM de uppvisar 

(Bergh 2005). Den psykiska ohälsan som flera av patienterna i mångbesökargruppen 

uppvisar ger också ett ytterligare lidande. Oavsett varför dessa patienter återkommer 

ofta till vården så är det en utsatt grupp och en grupp i utanförskap, som är i behov av 

bra läkare och vårdpersonal som ser hela människan och hela sjukdomsbilden.  

 

I resultatet framkommer att flera av mångbesökarna har flera negativa upplevelser av 

vården och vi behöver inte gå längre än till oss själva för att förstå detta. Vi som arbetar 

på en akutmottagning träffar vi ofta mångbesökaren och det är lätt att känna frustration 

och ett misslyckande när patienten återkommer. Hur många av oss kan inte känna igen 

tanken ”å, kommer den personen nu igen”? Vi menar att få av oss vårdare kan svära oss 

fria att vi inte har förutfattade meningar om dessa patienter. Detta är speciellt om 

mångbesökarens besvär icke bedöms vara av ”akut karaktär”. Vi sjuksköterskor vill ju 

så gärna bota och hjälpa och har många gånger mindre tålamod med ”icke-akuta” 

patienter. Mångbesökarens dilemma kan ibland vara att sjuksköterskan är frustrerad av 

situationen att inte kunna hjälpa patienten och i den pressen kan vårdrelationen inte bli 

vårdande utifrån patientens perspektiv.  

 

Hodgson et al. (2005) skriver i sin studie att det ofta finns en differens mellan patient 

och läkarens uppfattning om hur allvarlig patientens sjukdomsbild är, detta kan lätt 

skapa missförstånd och att patienten upplever läkaren och vårdpersonalen som 

nonchalant. Återigen kan patientens utsatthet ses.  

 

Ett annat hinder som kan finnas för en sjuksköterska att skapa en vårdande relation är 

den tidsmässigt pressande situationen. Både Nyström et al. (2003) och Berg (2006) 

skriver om risken att sjuksköterskan distanserar sig från patienten när tidsnöd råder. En 

distanserad vård och personal är det som mångbesökargruppen allra minst behöver. 

 

 

Slutsats 

Mångbesökargruppen är en patientgrupp som behöver uppmärksammas. Då menar vi 

inte utifrån ekonomiska perspektiv utan mer humanistiskt, omvårdnadsmässigt och att 

det skall finns en solidaritet med gruppen. Alla kan hamna i mångbesökargruppen 

någon gång i livet, beroende hur livet gestaltar sig. Stress, sorg, medicinska problem 

och andra omständigheter kan skapa ett ökat vårdbehov och därmed ett större antal 

vårdbesök. Vår slutsats är det behövs mer kvalitativ forskning inom området. Mycket 

lite finns beskrivet utifrån mångbesökarens vårdlidande eller från sjuksköterskans 

önskan om att skapa en god vårdrelation. Intressant vore att göra en studie, en 

fortsättning utifrån ett patientperspektiv eller eventuellt ett sjuksköterskeperspektiv. 
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Bilaga 1 Sammanfattning av resultat, kvantitativa artiklar 

 

 Bergh 2005 

 

Jyväsjärvi et 

al.1998 

 

Karlsson 

et al. 1995 

 

 Andersson et 

al. 2004 

Definition: 4 besök/år 8 besök/år 11 besök/år 5 besök/år 

Kön: Kvinnor är 

överrepresentera

de. 

Ingen skillnad 

män/kvinnor 

Ingen skillnad 

jämfört med 

kontrollgruppen 

Fler kvinnor än 

män under de 

båda 

undersökningar

na, även i 

mångbesökar-

gruppen 

 

Ålder: Vuxna Vuxna, 

medelålder 51 

år 

Vuxna Vuxna 

Ekonomi, 

yrkeserfaren-

het,  

utbildning 

Förtidspension 

samt långtids-

sjukskrivning är 

vanligare än 

jämfört med 

andra. 

Sjukpension 

vanligare. 

Fler med låg 

social status. 

Fler förtidspen-

sionerade jäm-

fört med andra. 

Fler med låg 

utbildning. 

Lägre social 

grupp jämfört 

med andra. 

Förtidspensio-

nerade vanlig-

are än jämfört 

med kontroll-

gruppen. Låg 

yrkeserfarenhet. 

Låg socialgupp. 

Arbetslöshet 

ledande till 

utanförskap och 

bristande socialt 

nätvek 

vanligare bland 

mångbesökarna 

jämfört med 

kontrollgruppen  

Familjesitua-

tion: 

Ingen uppgift. Fler ensam-

stående jämfört 

med andra. 

Något högre 

mängd ensam-

stående jämfört 

med andra. 

Ensamhets-

problematik 

vanligt 

förekommande. 

Somatisk 

sjukdomsbild: 

Särskiljer inte 

somatiska jäm-

fört med psykia-

triska sjukdo-

mar men beto-

nar en ökad 

skadefrekvens 

med upp mot 

7,2 gånger fler. 

Hög antibiotika- 

förskrivning. 

Multisjuklighet Vanligt med 

både somatisk 

och psykisk 

multisjuklighet, 

dvs fler olika 

diagnoser. 

Kroniska sjuk-

domar. Lidande 

människan som 

uttrycker ett 

lidande i form 

av somatisering. 

Ökad risk för 

skador och 

infektioner 

troligen på 

grund av 

sårbarhet. 
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 Bergh 2005 

 

Jyväsjärvi et 

al.1998 

 

Karlsson 

et al. 1995 

 

 Andersson et 

al. 2004 

Psykiatrisk 

sjukdomsbild: 

Kronisk 

sjukdom. 

Förstår ej den 

höga skade-

frekvensen.  

Fler lider av 

psykiska 

problem. 

1/3 psyko- 

somatisk 

sjuklighet och 

1/2 psykiatrisk 

ohälsa. 

Psykiska 

stressfaktorer.  

 

 

 

Vanligaste 

sökorsaker: 

Fler infektioner 

och skador jäm-

fört med andra. 

Annars ingen 

skillnad gällan-

de sökorsaker. 

Muskelrelaterad 

smärta. 

Buksmärta. 

Psykiatrisk 

ohälsa. 

Somatisk och 

psykiatrisk 

multisjuklighet 

men även en 

psykiatrisk 

utmattning. För-

fattarna nämner 

utmattnings-

depression som 

exempel. 

Många har olika 

kroniska 

sjukdomar. 

Vad anser 

författaren 

vara viktigt: 

Låg KASAM. 

Grupp männi-

skor med ett 

stort lidande, 

hög sårbarhet 

jämfört med 

kontroll-

gruppen. 

De flesta söker 

pga en somatisk 

sjukdomsbild 

men har även en 

psykisk ohälsa. 

Diskrepans mel-

lan patientens 

upplevelse, lid-

ande och perso-

nalens bedöm-

ning av patient-

ens vårdbehov. 

Den lidande 

människan ut-

trycker sina 

känslor i form 

av somatisering. 

Efter 5 år är inte 

sökmönstret 

lika högt och 

författarna drar 

slutsatsen att 

det inte behöver 

vara ett perma-

nent tillstånd.  
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PERSPEKTIV: 

Bio-psyko-socialt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPEKTIV: 

 

Medicinskt 

 

 

 

 

 

 

  

SYFTE: 

Att undersöka och 

beskriva 

fenomenet 

mångbesökare i 

primärvården från 

ett biopsykosocialt 

perspektiv med ett 

särskilt fokus på 

sårbarhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYFTE: 

 

Att undersöka 

somatisering hos 

mångbesökare 

inom 

primärvården. 

METOD: 

Kvantitativ metod 

med en kvalitativ 

ansats. 

I en befolkning på 

10400 

identifierades 341 

mångbesökare 

med en 

kontrollgrupp om 

1025. 

Patienter med 4 

eller fler besök/år. 

 

Journalgranskning

enkäter, statistik 

från 

försäkringskassan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METOD: 

 

Kvantitativ studie. 

Patienter med 8 

eller fler besök  

per år inom 

primärvården.  

112 patienter i 

interventionsgrupp

en och 105 i 

kontrollgruppen. 

Journaler, 

årsstatistik, 

postade 

frågeformulär och 

personliga 

intervjuer. 

 

RESULTAT: 

Mångbesökare har 

en ålders- och 

könsspecifik sjuk-

lighet likvärdig 

med kontrollerna 

men de drabbas 

mer. Deras höga 

sökfrekvens är 

medicinskt 

adekvat.  

Fler olycksfalls-

skador och högre 

antibiotikaförskriv

ning jämfört med 

kontrollgruppen. 

Låg KASAM 

vilket resulterar i 

en reducerad för-

måga att hantera 

stress. Stressfulla 

livshändelser orsak 

till den höga sök-

frekvensen. Lång-

tidsjukskrivna 

och/eller förtids-

pensionerade. 

 

RESULTAT: 

 

Nästan 1/3 av 

mångbesökarna i 

studien var 

somatiserande 

patienter, 

Dessutom var 

hypokondriska 

tankar och 

psykiatrisk ohälsa  

vanligt. Mångbe- 

sökarna  inom 

primärvården inne-

håller ett 

signifikant 

interagera mellan 

somatisering och 

hypokondri. 
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Medicinskt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPEKTIV: 

 

Medicinskt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYFTE: 

 

Att försöka 

beskriva hur 

mångbesökaren 

mår i sitt 

illabefinnande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYFTE: 

 

Att bedöma om 

mångbesökarnas 

sökmönster är ett 

konstant tillstånd 

eller förändras 

över tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METOD: 

 

Tvärvetenskaplig, 

utförd inom 

primärvården 

under ett års tid.  

 

Definition: 11 

besök eller fler per 

år. 

 

96 personer i 

interventionsgrupp

en samt 466 i 

kontrollgruppen, 

samtliga över 18 

år. 

 

Intervjuer. 

  

 

 

 

 

METOD: 

 

Kvantitativ studie. 

Uppföljande 

studie 1991 och 

1996 inom 

primärvården.  

5 besök eller fler 

per år. 

179 patienter i 

både interventions 

och 

kontrollgruppen. 

Journalgranskning 

 

 

 

 

 

RESULTAT: 

 

30% hade någon 

form av 

psykiatriska 

problem och en 

utmattning. 

Dessutom många 

med både somatisk 

och psykiatrisk 

sjukdom. 

Skilde sig inte från 

kontrollgruppen 

när den gällde 

ålder eller kön. 

Dock en 

multisjuklighet, 

låg socialgrupp, 

kort 

yrkeserfarenhet 

samt ofta 

förtidspensionärer. 

 

 

RESULTAT: 

 

De allra flesta, 

med ett undantag 

av en liten grupp, 

främst kvinnor, var 

inte längre 

mångbesökare 

efter 5 år. 
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               Översikt av analyserade kvalitativa artiklar 

PERSPEKTIV: 

Medicinskt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPEKTIV: 

 

Medicinskt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYFTE: 

Att undersöka 

mångbesökarnas 

sökmönster utifrån 

ett mångdimen- 

sionellt perspektiv 

och att utveckla 

ett sätt att indela 

mångbesökarna i 

olika grupper för 

att bättre kunna 

behandla dessa 

patienter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYFTE: 

 

Att undersöka var- 

för mångbesök- 

arna söker primär- 

vården på det sätt 

som de gör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METOD: 

1000 patienter från 

två vårdcentraler 

deltog i studien. 

Frågeformulär 

med frågor om 

sociodemografiska  

faktorer, 

anledningen till 

besöket samt 

behovet  och 

användandet av 

psykiatrisk vård 

besvarades av 

patienterna. 96 av 

patienterna 

identifierades som 

mångbesökare och 

hade 11 eller fler 

besök/år. Dessa 

följdes upp med 

ytterligare 

intervjuer. 

 

 

METOD: 

 

En kvalitativ 

studie som bygger 

på semistruktur- 

erade intervjuer 

där 28 mångbe- 

sökare från 3 olika 

mottagningar 

valdes ut. 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT: 

Mångbesökarna 

delades in i 5 

grupper. Rent 

somatiska 

åkommor, 

patienter med 

psykiatriskt 

lidande, patienter i 

kris, kroniskt 

somatiserande 

patienter samt 

patienter med 

multiproblematik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT: 

 

Komplexa orsaker 

till mångbesökar- 

nas sökmönster. 

För bättre kliniska 

resultat till följd 

av besöken krävs 

en förståelse till 

sökmönstren. 
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PERSPEKTIV: 

 

Medicinskt 

SYFTE: 

 

Att undersöka och 

beskriva 

mångbesökarens 

förväntningar och 

uppfattningar om 

vården samt 

undersöka hur 

mångbesökaren 

upplever bemötan- 

det från 

personalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYFTE: 

 

Att undersöka vad 

som karatäriserar 

mångbesökar- 

gruppen samt att 

utarbeta förslag 

hur man bättre kan  

bemöta gruppen. 

 

 

 

 

METOD: 

 

Kvalitativ studie, 

baserad på semi- 

Strukturerade 

intervjuer med 30 

patienter mellan 

24 – 81 år, varav 

18 män och 12 

kvinnor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METOD: 

 

Explorativ fokus- 

gruppteknik där 

fem grupper med 

sammanlagt 89 

distriktsläkare 

deltog. Som 

mångbesökare 

räknades de 10 % 

som hade den 

högsta 

besöksfrekvensen 

under tolv 

månader. 

RESULTAT: 

 

Mångbesökarna 

kunde eller ville 

inte inse hur 

många besök de 

gjorde. Det fanns 

en spänning 

mellan uppfatt- 

ningen  att läkaren 

upplevdes som en 

auktoritet, en 

trygghet och att de 

samtidigt inte 

kunde lindra eller 

bota  

mångbesökarnas 

besvär. Komplexa 

förväntningar på 

besöken på grund 

av både nya och 

gamla symptom. 

Svårt att få kontakt 

med läkaren. 

 

RESULTAT: 

 

Åtta olika grupper 

av mångbesökare 

beskrevs - där 

multiproblematik 

var ett genom-

gående tema. Tolv 

förslag till 

hantering av 

mångbesökare 

gavs, där centralt i 

diskussionen var 

att läkarna skulle 

styra besöken mer 

aktivt. 

 

   


