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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Normallägen på en akutmottagning karaktäriseras av att processflödena till läkare 

inom 60 minuter är i majoritet framför triageprocessflödena. Emergency crowding beskrivs 

inträffa närhelst resurserna inte räcker till för att möta patienternas vårdbehov/upprätthålla 

normalläge. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur en akutmottagning såg ut avseende dess 

normala likaväl som dess icke normala lägen/tillfällen av emergency crowding. Intentionen 

var vidare att ur denna beskrivning identifiera orsaker/indikatorer för de båda lägena. 

Metod: Studien hade en kvantitativ, retrospektiv och deskriptiv design som baserades på 

registerdata omfattande mängd, flödesprocesser och flödesprocesstider från en sjukhusbunden 

akutmottagning.  

Resultat: Studien omfattades av registerdata baserade på totalt 2013 akutsökande under två 

studieveckor. Akutmottagningens resurser räckte totalt till för att upprätthålla ett normalläge i 

åtta och 12 ankomsttider beroende på studievecka. Inom dessa hade upp till 17-25 % av 

patienterna över 60-minuters processflöden till både läkare och triage och upp till 30-33 % 

läkarbedömdes inte inom triagetiden. De icke normala lägena inträffade i en majoritet av 

ankomsttiderna ena studieveckan och i hälften av ankomsttiderna den andra. Inom dessa hade 

upp till 55-56 % av patienterna över 60-minuters processflöden till läkare och triage och upp 

till 57-100 % av patienterna läkarbedömdes inte inom triagetiden. Medianakutbeläggningen 

var >100 % i en majoritet av ankomsttiderna. Sjuksköterskebemanningen var marginellt högre 

i samband med akutmottagningens normallägen medan patientinflödesfrekvenserna/60 

minuter i princip såg likadana ut i normal- som i icke normala lägen. Totalt identifierades sju 

indikatorer för mottagningens normallägen samt för situationer av emergency crowding. 

Slutsats: Frekvensen av emergency crowding var hög under aktuella studieveckor och 

orsakerna identifierades bero på: 1) Övergripande sjukvårds-/organisationsstuktur där behovet 

av akutmottagningen som snabbdiagnos- och utredningscenter var omfattande. 2) 

Mottagningens resurser, organisation och arbetssätt utifrån beskrivningen av processflödena 

adderat med den överlag höga medianakutbeläggningen. 3) Sjukhusets resurser och 

organisation utifrån resultaten av akutmedianvårdtiderna när behov av en sjukhussäng 

uppstod. 



 

ABSTRACT 

Background: Normal mode in an emergency department is characterized by the process 

streams as when the flows to physicians within 60 minutes are in the majority in front of the 

triage process flows. Emergency crowding/the emergency department´s non-normal mode is 

described to occur whenever there are insufficient resources to meet patient care 

needs/maintain normal mode. 

Aim: The purpose with this study was to describe an emergency department due to its normal- 

as well as to its non-normal modes/situations of emergency crowding. From this, the over 

more intention was to identify causes/indicators for the both modes. 

Method: The design of method was of quantitative, retrospective and descriptive design which 

was based on registry data extensive quantity, flow processes and flow processes time from a 

hospital emergency department.  

Results: The study was covered by the registry data based on a total of 2013 acute applicants 

from two study weeks. The emergency departments’ resources were sufficient to maintain a 

normal-mode over eight to 12 arrival times depending on the study week. Within these had up 

to 17 % and 25 % of patients over 60-minutes process flows both to physician as to triage and 

up to 30-33 % weren’t assessed by physician within triage time. The non-normal modes 

occurred in a majority of the arrival time’s one study week and in half of arrival time’s in the 

other. Within these had up to 55-56 % of the patients over 60-minutes process flows both to 

physician as to triage and up to 57-100 % was not assessed by physician within triage time. 

The emergency occupancy rate was >100 % in a majority of the arrival times. Nursing 

staffing was marginally higher in relation to the clinics normal-modes while the patient inflow 

frequencies/60 minutes were basically the same in normal- as in non-normal modes. In total, 

seven indicators to normal- as to non normal modes were identified. 

Conclusion: The frequency of emergency crowding was high in the current study weeks and 

was identified due to: 1) Overall healthcare organization structure where the need for the 

emergency department as prompt diagnosis and investigation centre was extensive. 2) The 

clinics’ resources, organizations and workings based on the description of the process streams 

added to the overall high median occupancy rate. 3) The hospital resources and organization 

due to median emergency length of stay when the need for a hospital bed arose.
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INLEDNING 

Akutmottagning 

Till skillnad från den amerikanska sjukvården, där akutmedicin utvecklades till egen 

specialitet under tidigt 1960-tal, är den västerländska historien om akutmottagningens 

framväxt ganska kort. Sammanhanget som den vänsterländska utvecklingen var med baby-

boomen och urbaniseringen efter andra världskriget där tidigare system med läkarhembesök 

blev alltför betungande. Kombinationen av färre läkarhembesök, ökat antal patienter som 

hopades till sjukhusen och ekonomiskt stöd för sjukhuscentrerad vård ledde till 

centerorganisering för att kunna tillhandahålla livsuppehållande sjukvård (Olsson, 2004). 

Under 35 år från 1970-talet minskade antalet svenska akutsjukhus med tillhörande 

dygnetruntöppna akutmottagningar från 115 till 60. Detta summerat med att ökat antal 

invånare, högre medellivslängd samt den dynamiska medicinska utvecklingen med få 

begränsningar för att behandla olika skador och sjukdomar upp i hög ålder har lett till högre 

krav och förväntningar på vården och dess akutmottagningar (Säfwenberg, 2008). I Sverige 

bildades föreningen Swedish Society for Emergency Medicine, SWESEM, år 2002 ur 

tidigare förening akutmedicin i Internmedicinska Föreningen som grundades 1999. År 2008 

blev akutsjukvård en medicinsk tilläggsspecialitet medan avgörandet för om detta ska bli en 

basspecialitet drar ut på tiden (Socialstyrelsen, 2008; Swedish Society for Emergency 

Medicine: SWESEM).  Karaktäristiskt framhävs en akutmottagning genom två svenska 

termer: akut och oplanerat vårdtillfälle, vilka tillsammans beskriver vårdtillfällen där 

patientens tillstånd kräver omedelbart omhändertagande som inte föregåtts av avtalad tid 

(Socialstyrelsen, 2003; 2004). I det finns en överensstämmelse med den amerikanska 

definitionen av akutmottagning: ”En särskild plats som betjänar en oplanerad patientgrupp 

som kräver akut bedömning” (Astle et. al., 2012, s 271). 

Akutmottagningsverksamheterna i Sverige intar idag en central roll i sjukvårdens verksamhet 

med överlägset antal besökare/år (Socialstyrelsen, Väntetider vid en sjukhusbunden 

akutmottagning, 2011; Säfwenberg, 2008) där verksamhetens huvuduppgifter utkristalliseras 

ur en variation av artiklar. Se Tabell 1 där akutmottagningsverksamhetens huvuduppgifter 

åskådliggörs med tillhörande ämnesartiklar och författningar. 
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Tabell 1 Akutmottagningsverksamhetens huvuduppgifter. 

Uppgift Förklaring 

Hos patienten identifiera och behandla kritiska 

tillstånd i tid. (Nguyen, et, al., 2000) 

I takt med medicinsk utveckling är det idag självklart att 

tidig kritisk vård på akutmottagningar räddar liv. Som 

exempel illustreras att: 

 tidig antibiotikainsats, 

 ”golden hour”, 

 tidig trombolys och PCI samt 

 tidig identifiering och behandling av chock 

 minskar mortaliteten vid sepsis, trauma samt vid hjärt- 

och hjärninfarkt likaväl som det minskar utvecklingen av 

multiorgandysfunktion ( Dellinger et.al., 2013; Hochman 

et.al., 1999; Morrison, et.al., 2007; Navarro, et.al., 2014; 

Nguyen et.al., 2000; Rivers et.al., 2001; Saver et.al., 

2010). 

En annan sida av myntet anges vara beroendeförhållandet 

där brist på intensivvårdplatser leder till behov av ökad 

medicinsk insats och kompetens på akutmottagningar  

(Chaflin, 2007; Hargrove & Nguyen, 2005). 
För patienten fungera som den viktigaste 

inkörsporten till det övriga vårdsystemet. Således 

är verksamheten också en viktig inkörsport för 

sjukvårdskostnader (Astle et.al., 2012; Olsson, 

2004). 

Akutmottagningen intar idag en central roll i sjukvårdens 

verksamhet med överlägset antal besökare/år 

(Socialstyrelsen, 2011). 

Snabbdiagnos- och utredningscentrum för 

patienter med mindre akuta tillstånd (Gilboy, 

Tanabe, Travers & Rosenau, 2011). 

Omfattningen av snabbutredningar är hög för både 

patienter som ska läggas in på sjukhuset som för de som 

hänvisas åter till hemmet. 

En funktion som beskrivs uppkommen ur tillstånd där 

efterfrågan av sjukhussäng är högre än tillgängligheten. 

Ur dessa tillstånd har kriterier för inläggning blivit strikta 

och påverkar således utredningsmängd samt tid på 

akutmottagningarna (Kocher & Asplin, 2012; 

Säfwenberg, 2008). 

För Regionala Länsstyrelsen verka som en av de 

identifierade samhällsviktiga verksamheterna 

inom myndighetens verksamhetsområde avseende 

Fredstida katastrofmedicinsk beredskap och 

planläggning inför höjd beredskap 

I Socialstyrelsens Risk- och sårbarhetsanalys ( 2012) 

likväl som i SOSFS 2005:13, anges definitionen 

”allvarlig händelse” som ett samlingsbegrepp inom hälso- 

och sjukvården för olika typer av händelser såsom bl.a. 

stor olycka. 

Prehospital- samt hospital akutsjukvård med tillhörande 

servicefunktioner ses, av Socialstyrelsen 2012, uppfylla 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 

krav som en särskild samhällsviktig verksamhet vid 

tillfällen av ”allvarliga händelser”. Vidare anges att det 

”kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för 

samhällets förmåga att omhänderta drabbade vid allvarlig 

händelse” om dessa viktiga verksamheter inte fungerar. 
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Triage 

En mindre, men central, verksamhet på akutmottagningar är att prioritera patienter utifrån 

sjuklighet. Triage, som betyder att bedöma, sortera och välja, introducerades i 

akutmottagningsverksamheten som svar på en markant ökning av akutsökande där resurserna 

för att möta upp dessa inom en patientsäker tid inte längre fanns. Från ett tidigare relativt 

oorganiserat omhändertagande av patienter, enligt vad som kan liknas vid drop-in tider eller 

subjektiv bedömning baserat på individuell erfarenhet, introducerades triagering av patienter 

utifrån sjuklighet under 1950-talet i amerikansk sjukvård. På detta följde en kompetensökning 

med inrättande av legitimerade sjuksköterskor vars huvuduppgift blev att triagera patienterna i 

syfte att identifiera de i behov av läkarbedömning före andra. Introduktionen av systematisk 

triage involverande beslutsstöd i form av triageskalor skedde, under 1980-1990-talet inom 

kanadensisk, engelsk och amerikansk sjukvård och senare under 2000-talet i Sverige. Triage 

organiseras antingen som ett enstegs- eller tvåstegssytem där det senare innebär att en första 

”grovsortering” sker inför den mer noggranna bedömningen. I den noggranna/fördjupade 

triagen ingår att sjuksköterskan bedömer patientens tillstånd genom anamnes kombinerat med 

kontroller av en patients vitalstatus (puls, blodtryck, andningsfrekvens och mönster, kontroll 

av syresättning, temperatur samt vakenhetsgrad). Även vissa akuta prover och Ekg kan ingå 

(Göransson, 2006: SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2010). 

 Inom svensk akutmottagningsverksamhet används fortfarande en varierande mängd 

triageskalor i motsats till länder, angivna ovan, som har nationella sådana. I det amerikanska 

triagesystemet, the Emergency Severity Index (ESI), ingår även att bedöma total 

vårdinsats/patient i samband med akutmottagningsbesöket vilket också används som indikator 

för en mottagnings icke normala läge/emergency crowding (Gilboy, Tanabe, Travers, & 

Rosenau, 2011: Göransson, 2006).  

I och med triageverksamhetens införande inom svensk sjukvård har sjuksköterskans 

kompetens och roll tydliggjorts. Riskföreningen för akutsjukvård & Svensk 

SjuksköterkseFörening, 2010, definierar bl.a. kompetenskravet genom att tydliggöra 

sjuksköterskans anvar att: prioritera, evaluera och reevaluera patienten utifrån både 

omvårdnad och medicinskt perspektiv samt stabilisera och påbörja behandling av patient med 

instabila vitalfunktioner och livshotande akuta skade- och sjukdomstillstånd (s 6). 
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Emergency crowding/ en akutmottagnings icke normala läge 

Emergency crowding är en definition som bara berör akutmottagningsverksamheter och 

förklarar, i direktöversättning från engelska till svenska där crowding betyder ”trängsel”, att 

det är trångt på mottagningarna. 

Inom amerikansk sjukvård, där emergency crowding uppmärksammats sedan mer än två 

årtionden tillbaka samt uppmärksammats av United States Government Accountability Office 

(2009) beskrivs dessa situationer vara ett hinder för patienter att få vård och behandling i tid. 

Definitionen för desamma är ”tillfällen då det är för många patienter samtidigt på 

akutmottagningen eller närhelst det finns otillräckliga resurser för att möta patienternas 

vårdbehov” (Asplin et.al., 2003; Astle et.al., 2012; Rabin et.al., 2012). I tidiga studier om 

emergency crowding angavs orsakerna förenklat bero på att fler patienter, p.g.a. amerikanska 

sjukförsäkringssystemet, föredrog att söka akutmottagningen före annan vårdinstans. Från 

2002 beskrevs orsakerna vara av mer komplex karaktär när akutmottagningsverksamheten 

sattes i sitt sammanhang med vårdsystemen före, i samband med och efter akutmottagningen. 

Alltså måste akutmottagningar och dess verksamhetsförmåga ses i sammanhang med 

primärvård, ambulanssjukvård, sjukhus-/specialistvård samt äldreomsorg. 

”Sammanslagningen” av akutmottagning med vårdsystemen före och efter kom att 

sammanfattas som akutsjukvårdssystemet med dess tre, beroende av varandra, 

baskomponenter; input, throughput samt output (Asplin et al., 2003; Astle et al., 2012; Rabin 

et al., 2012), se Figur 1. 
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Figur 1 Akutsjukvårdssystemet i sin helhet från Asplin et. al., (2003). 

 

Inom svensk sjukvård kan en liknelse med den amerikanska definitionen för emergency 

crowding göras i och med att överbeläggningar och patientsäkerhetsrisker i samband med det 

har uppmärksammats. I den svenska slutrapporten, ”Modell för kunskapsstyrning av 

överbeläggningar och utlokalisering av patienter” (Socialstyrelsen, 2012), konstateras att det i 

sammanhanget förekommer en resursbrist i förhållande till antalet patienter varpå risk 

föreligger för att patienters vårdbehov inte tillgodoses. 

Med den svenska modellen för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av 

patienter framarbetades nya termer med innehåll vilka också används som 

kvalitetsindikatorer i öppna jämförelser (Socialstyrelsen, 2012). Flera av dessa, som enbart är 

riktade till den slutna vården, har beröringspunkter med definitioner ur forskning om 

emergency crowding och kan förklaras utifrån att ca 70% av bakgrundslitteraturen till den 

svenska rapporten är hämtad ur forskning om just emergency crowding. Beskrivning av 

termer och dess innehåll ur den svenska rapporten samt ur forskning om emergency crowding 

åskådliggörs i Tabell 2. 
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Tabell 2 Termer och dess innehåll rörande överbeläggning och utlokalisering av patienter samt emergency 

crowding. 

Svensk term Innehåll Emergency crowding –

definition/innehåll 

Disponibel vårdplats Patientsäkerheten kan, inom sluten 

vård, säkerställas då den fysiska 

utformningen, tekniska utrustingen 

och bemanningen är anpassad för 

säker vård. 

Boarding: Akutbeläggning mäts 

genom antalet patienter på 

akutmottagningen dividerat med 

antalet behandlingsytor (Asplin 

et.al., 2003; McCarthy et.al., 2008; 

Kocher & Asplin, 2012). 

Överbeläggning Tillfällen där patienter tillfälligt vårdas 

på vårdplats, inom sluten vård, som 

inte uppfyller kraven på disponibel 

vårdplats. Patientsäkerheten är inte 

säkerställd. 

Emergency crowding: 

Behandlingsytorna på akuten räcker 

inte till och patienterna är placerade i 

korridorer över hela mottagningen 

(Asplin et.al., 2003; McCarthy et al., 

2008; Kocher & Asplin, 2012). 

Utlokaliserad patient Tillfällen där patienter vårdas på annan 

enhet än den som har specifik 

kompetens för patientens medicinska 

tillstånd. 

Boarding/Output: Patienter vårdas 

på akuten istället för på enhet med 

specifik kompetens. Disponibla 

vårdplatser saknas på sjukhuset 

(Asplin et.al., 2003). 

Utskrivningsklar patient Situation där en disponibel vårdplats är 

upptagen av en patient som borde vara 

utskriven (om resurser i mottagande 

verksamhetsområde fanns).  

Boarding/Output/Emergency 

crowding: Alla disponibla 

behandlingsytor är upptagna och 

utgör ett hinder för mottagande av 

nyanlända patienter. Antalet patienter 

som samtidigt finns på 

akutmottagningen beror i denna 

komponent på hur effektivt 

patientflödet ut från 

akutmottagningen är. Utflödet är i 

denna komponent, beroende av 

antalet disponibla vårdplatser på 

sjukhuset, på resurser för 

uppföljande vård i primärvården och 

på hur resurserna i kommunal 

verksamhet ser ut (Asplin et.al., 

2003). 

 

Orsaker till emergency crowding 

Inom varje baskomponent i akutsjukvårdssystemet finns unika orsaker som bidrar till 

överbelagd akutmottagning (Asplin et.al., 2003; Astle et.al., 2012; Chaflin, et.al., 2007; 

Friesen, et.al., 2011; Guarisco, 2013; 2014; Kocher & Asplin, 2012; Pitts et.al., 2012): 

1. Input/ patientinflöde: antalet patienter som samtidigt finns på akutmottagningen 

beror i denna komponent på hur många patienter som anländer en mottagning 

samtidigt/viss tidsenhet, vanligtvis/60 minuter. Vid hög arbetsbelastning, således högt 

patientinflöde/60 minuter, finns risk att tiden till läkarbedömning förlängs varpå tiden 

totalt på akuten blir lång. Orsakerna är flera: tillgänglighet och resurser i primärvården 
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och äldreomsorgen, hur patienter söker sjukvård, hur ambulansverksamheten arbetar, 

interna arbetssätt samt tillgänglighet till behandlingsyta/disponibel vårdplats på 

akutmottagningen. 

2. Throughput: antalet patienter som samtidigt finns på akutmottagningen beror i denna 

komponent på hur effektiva de interna vårdprocesserna på akutmottagningen är. Det i 

sin tur är avhängigt resurser såsom kompetens, antal behandlingsytor på 

akutmottagningen i förhållande till antal patienter/år (alltså hur stor akutmottagningen 

är), bemanningssystem, bemanning samt tillhörande servicefunktioner såsom röntgen, 

laboratorier, specialistkonsulter o.s.v. Även arbetssätt runt patienterna är av central 

betydelse likaväl som tillgänglighet på disponibla vårdplatser på sjukhuset för vitalt 

sviktande patienter (patienter i chock). 

3. Output/ patientutflöde: antalet patienter som samtidigt finns på akutmottagningen 

beror i denna komponent på hur effektivt patientflödet ut från akutmottagningen är. 

Utflödet beror här på antalet disponibla vårdplatser på sjukhuset, på resurser för 

uppföljande vård i primärvården och på hur resurserna i kommunal verksamhet, 

äldreomsorgen, ser ut. 

 

Studier om emergency crowding 

Illustrationen av akutsjukvårdssystemet i Asplin (2003) gav en ram för inom vilken studier av 

emergency crowding kunde utföras mer strukturerat. År 2002 bildades programmet Urgent  

Matters, finansierat av Robert Wood Foundation, med syfte att effektivisera de interna 

processerna (throughput) på akutmottagningarna (McClelland, et.al., 2011). År 2006 gav 

Institute of Medicine ut en rapport som påtalade att emergency crowding är ett hot mot 

akutsjukvårdssystemet i sin helhet och att det således var ett nationellt ansvar.  

Det finns flera hundra artiklar om emergency crowding av vilka majoriteten är sprungna ur 

amerikansk, australiensisk samt kanadensisk sjukvård. Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv 

är dessa situationer nedslående där kvantitativa studier fokuserade på att mäta patient-utfall 

påvisat att: 

 inskrivning från en överbelagd akutmottagning leder till förlängd total sjukhusvistelse 

samt ökad mortalitet överlag, inom tio dagar, inom 28 dagar för patienter med 



8 
 

samhällsförvärvad pneumoni och på intensivvårdsavdelningar (Chaflin, et.al., 2007; 

Lee, et.al., 2011; Richardson, 2006; Sun, et.al., 2012). 

 Det på akutmottagningen leder till ökad mortalitet, fördröjd tid till livräddande insats, 

fördröjd tid till medicinsk behandling vid pneumoni och hjärnhinneinflammation samt 

fördröjd tid till smärtlindring (Hong, et.al., 2013; Hwang, et.al., 2008; Mills, et.al., 

2009; Sion, Lee, & Rhee, 2012).  

De flesta artiklar beskriver mätningar av, samt orsaker till emergency crowding (Johnson 

& Winkelman, 2011), se Figur 2. 

 

Artiklar om crowded

emergency

(490)

Forskningsartiklar

(276)

Ledare, vittnesmål, 

rekommendationer

(214)

Vårdutfall

(23)

Interventioner för, 

mätning av och orsaker 

till crowded emergency

(253)

Ökat antal förseningar

(11)

Minskad 

patienttillfredsställelse

(5)

Ökad dödlighet

(8)

Figur 2 Flöden över granskade, exkluderade och inkluderade artiklar i Johnson och Winkelman (2011). 

 

Indikatorer för emergency crowding 

Studier om indikatorer har resulterat i framtagande av olika instrument som beräknar ”hur” 

crowded en akutmottagning är. Beräkningarna genomförs med olika matematiska formler 

utifrån en akutmottagnings komplexitet, d.v.s. genom alla komponenterna: input, 

throughput, boarding samt output. Exempel på sådana instrument är National Emergency 

Overcrowding Scale (NEDOCS), the Emergency Department Work Index (EDWIN), the Real 
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time Emergency Analysis of Demand Indicator (READI), the Emergency Department 

Crowding Scale (EDCS) samt the Work Score (WS). Sammanfattningsvis har dessa 

instrument begränsningar i att de baseras på olika definitioner av emergency crowding likväl 

som att de inte lyckats identifiera indikatorer som kan användas i realtid (Jones, et.al., 2006). 

Idag nämns, utifrån identifierade samband med emergency crowding, säkra indikatorer för 

hög arbetsmängd och akutbeläggning. Hög arbetsmängd mäts med ED arrival rates, d.v.s. 

hur många patienter som samtidigt anländer till en akutmottagning inom en bestämd tidsram – 

oftast inom 60 minuter (Friesen, et.al., 2011). Akutbeläggning mäts genom antalet patienter 

på akutmottagningen dividerat med antalet behandlingsytor/disponibla akutvårdplatser 

(McCarthy et al., 2008; Kocher & Asplin, 2012). 

 

En akutmottagnings normalläge 

En akutmottagnings normalläge kan först beskrivas genom att lyfta erfarenheter och kunskap 

ur studier om emergency crowding där det är vitalt att studera effektiva 

patientgenomströmningar, throughput. Det centrala här anges vara att patienter läkarbedöms 

inom 60 minuter där det i litteraturen anges vara avgörande av flera anledningar (Asplin, 

et.al., 20013; Burström et al., 2012; Guarisco, 2013; 2014; McClelland, et.al., 2011; 

Twanmoh, 2009): 

 Tidig läkarbedömning upprätthåller patientsäkerheten p.g.a. att adekvat medicinsk 

insats kvalitetssäkras. 

 Inbyggd köbildning, vilket sker om patientflöde konstant sker via triage, reduceras 

varpå risken för emergency crowding förebyggs. 

 Färre patienter tröttnar på att vänta och lämnar akutmottagningen utan att blivit 

läkarbedömda, en konsekvens förknippad med emergency crowding. 

För att reducera crowding har flera amerikanska akutmottagningar frångått den traditionella 

linjära processmodellen, som karaktäriserades av multipla köbildningar, till parallellt arbete 

(McClelland et al., 2011; Twanmoh, 2009). 

I den linjära processen, som innebär åtta steg fram till läkarbedömning, mottas patienten av 

någon personal som hänvisar patienten till triagearean efter vilken patienten hänvisas 
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patienten till registrering vilket är en administrativ process. När registreringen är klar väntar 

patienten i väntrummet på att en säng ska bli ledig vilket ledningssjuksköterskan ansvarar för. 

När en ledig behandlingsyta finns visas patienten till denna och mottas av en 

akutsjuksköterska som gör ev. en ytterligare triage i väntan på till sist läkarbedömning, se 

Figur 3. 

 

Mottagande 
personal

Sjuksköterske-
triage

Registrering

Väntrum Lednings-
sjuksköterksa

Säng
Akut-

sjuksköterska Läkarbedömning

 

Figur 3 Den linjära processen på en akutmottagning. Figuren är en sammanfattning från figurer i Twanmoh 

(2009) och text i McClelland et al.( 2011). 

 

I den parallella processen har stegen fram till att patienten bedöms av läkare kortats ned till 

tre. Teamarbete är centralt där sjuksköterska och läkare får samtidig information om att 

patienten hänvisats till en behandlingsyta likväl som att teamet gör första bedömningen 

tillsammans. I denna process sker alla ordinationer när teamet är samlat inne hos patienten 

vilket effektiviserar utförandetiden där mycket tid att leta efter varandra går åt i den linjära 

processen. Avgörande för att tillämpa denna modell är att en läkare har kompetens att bedöma 

patienter oavsett orsak till akutbesöket, d.v.s. akutläkare. Känd under olika namn, som läkar-

riktad kö (PDQ), team triage eller snabbt inträde en snabbare vård vid triage (REACT), 
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fokuserar dessa olika processmodeller på ett effektivare intag av patienter in i 

akutmottagningssystemet för vård, se Figur 4. 

 

miniregistrering

Snabbspår för 
triagenivå 1-2

”Mellanspår” 
för triagenivå

3

Brådskande 
behandling för 
triagenivå 4-5

Snabbtriage 5-
nivåskala

Säng

Akutläkare
Akutsjuk-
sköterska

”Bedside”-
registrering

Säng

Säng

Akutläkare
Akutsjuk-
sköterska

”Bedside”-
registrering

Akutläkare
Akutsjuk-
sköterska

”Bedside”-
registrering

 

Figur 4 Parallella processer med bedsideregistrering. Bilden är en sammanfattning från bild i Twanmoh (2009) 

och text i McClelland et al. (2011). 

 

I Sverige saknar majoriteten av akutmottagningarna akutläkarorganisation. P.g.a. det är 

verksamheten på mottagningarna indelade i olika specialiteter till vilka patienten hänvisas. 

De vanligaste specialiteterna är medicin, kirurgi samt ortopedi. I en sådan organisation är det 

svårare att införa parallella processer som beskrivs i Figur 4 men överlag anges likartade 

utvecklingsarbeten med fokus att effektivisera tiden fram till läkarbedömning (Burström et 

al., 2012; Socialstyrelsen, 2011; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010; 

Ziegler, et.al., 2014). 
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Patientsäkerhet 

Intresset för patientsäkerhet som disciplin inom hälso- och sjukvården har haft stark framväxt 

sedan 1990-talet. Detta skedde som svar på rapporter om att hälso- och sjukvården, som fram 

till dess var känd för att bota och lindra sjukdomar, inte var en fullt säker verksamhet 

(Emanuel et al., 2008) och kom att beskrivas som en högriskverksamhet utifrån dess karaktär 

att jobba med små marginaler mellan framgångsrik behandling och livshotande tillstånd 

(Ödegård, 2006). År 2000 gav Institute of Medicine (IOM) i Amerika ut en rapport, efter 

genomförd vårdskademätning över två sjukvårdsområden, med slutsatsen att tre till fyra 

procent av patienterna råkar ut för kritiska händelser. När dessa data extrapolerades till att 

omfatta sjukvården över hela Amerika så summerades att 44–98000 dödsfall årligen skedde 

p.g.a. undvikbara händelser i det medicinska omhändertagandet (Kohn, Corrigan & 

Donaldson, 2000).  

Hälso- och sjukvården beskrivs överlag ha stått, fram till år 2000, utanför utvecklingen för 

systemtänkande som var gällande inom industrin samtidigt som komplexiteten med 

subspecialiseringar, samarbete med olika aktörer och utveckling av avancerad teknologi hade 

ökat. Det centrala med applicering av systemisk beskrivning av en verksamhet är att det 

individuella ansvaret alltid kan kopplas till resurser och beslut på högre nivå där en 

verksamhet beskrivs som en helhet bestående av tekniska, mänskliga och organisatoriska 

resurser beroende av varandra för att nå ett gemensamt mål. I och med intresset för 

patientsäkerhet har speciellt omfamnandet av systemtänkande varit en avgörande faktor för 

ökad transpararens avseende medicinska felhändelser (Emanuel et al., 2008; Reason, 2007; 

Ödegård, 2006): 

 I den, fortfarande gällande på sina håll p.g.a. dess bekvämlighet att organisationen helt 

kan frikopplas från felhändelser, individbaserade modellen betraktas misstag bero på 

bristande mentala processer hos en individ. Åtgärderna, för att misstaget inte ska 

hända igen, fokuseras också till individnivå där ”blame, name, shame och retrain” 

myntats. Idag förstås alltså att denna modell är ett hinder för transparens avseende 

medicinska felhändelser. 

 I systemmodellen ses individer som ev. begår ett misstag som arvtagare till detsamma. 

Orsaken till begångna misstag hänvisas till en kombination av olika faktorer där 

systemet har bristfälliga skyddsmekanismer. Detta har lett till att det individuella 
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ansvaret för säkerhet nu även omfattas av defekter i verksamhetens design, och är i sig 

en stor kulturförändring för sjukvården. 

Omfamnandet av systemmodellen är dock inte självklar för sjukvården som har en bit kvar för 

att bli det mogna, industrialiserade högrisksystemet vars högst prioriterade uppgift är ”säker 

hantering” av patienten. Anledningen till det är att systemmodellen är ett hot mot den 

subkultur som sjukvården beskrivs vara och skulle då påverka den givna ordningen i denna: 

den individuella karriärutvecklingen såsom specialiststatusen, könsordningen, den hierarkiska 

strukturen och den socioekonomiska rekryteringen (Larsson, 2007). 

 

Patientsäkerhet i Sverige 

Nationella mätningar av vårdskadefrekvenser har genomförts i flera länder och i Svergie 

genomfördes den första 2008, den andra 2012 och den tredje 2013. Efter den svenska 

mätningen 2008 identifierades ett behov av ny lag inom området varpå Patientsäkerhetslag, 

2010:659, trädde i kraft 2010 (SKL, 2012; 2013; Socialstyrelsen, 2008; SFS, 2010:659). I de 

svenska nationella vårdskademätningarna är undvikbarbeheten central vid klassificering av 

vårdskada då komplexiteten i sjukvården gör gällande att alla vårdskador inte är undvikbara. 

Centrala begrepp i Patientsäkerhetslag (2010:659) redovisas i Tabell 3. 
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Tabell 3. Centrala begrepp och dess innebörd i Patientsäkerhetslagen (2010:659). 

Centrala begrepp innebörd 

Patientsäkerhet (1 kap. 6 §) Skydd mot vårdskada 

Vårdskada (1 kap. 5 §) Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 

samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 

åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med 

hälso- och sjukvården. 

Allvarlig vårdskada Vårdskada som 

1. är bestående och inte ringa, eller 

2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat 

vårdbehov eller avlidit 

Systematisk patientsäkerhetsarbete (3 kap.)  

 

2 § Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för 

att förebygga att patienter drabbas av vårdskada […]. 

3 § Vårdgivarens ska utreda händelser i verskamheten 

som medfört eller kunnat medföra en vårdskada […]. 

4 § Vårdgivaren ska ge patienterna och deras 

närstående möjlighet att delta i 

patientsäkerhetsarbetet. 

5 § Vårdgivaren ska till Inspektionen för vård och 

omsorg anmäla händelser som har medfört eller hade 

kunnat medföra en allvarlig vårdskada. […] 

7 § En vårdgivare ska snarast anmäla till 

Socialstyrelsen om det finns skälig anledning att 

befara att en person, som har legitimation för ett yrke 

[…], kan utgöra en fara för verksamheten. 

8 § Vårdgivaren ska snarast informera en patient som 

har drabbats av en vårdskada om […] 

9 § Vårdgivaren ska dokumentera hur det 

organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet 

[…]. 

10 § Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år […] 

 

Patientsäkerhet enligt Resilience engineering 

“Resilience engineering” är en teori som antagits inom patientsäkerhetsforskningen och anges 

vara 2000-talets patientsäkerhetsteori (R. Cook, professor, 29 januari 2013). Teorins 

utgångspunkt är att en verksamhet har hög patientsäkerhet under normala förhållanden och att 

incidenter är baksidan av samma mynt. Grundtagandena är att en verksamhet kan beskriva sitt 

normalförhållande likaväl som att den har indikatorer för när icke normala förhållanden 

uppträder. Vidare anges att fokusering på enstaka kritiska händelser, vilket 

patientsäkerhetsforskning hittills gått ut på, inte leder till ökad patientsäkerhet då dessa inte 

ses vara unika i sig utan vara sprungna ur verksamhetens förmåga till motståndskraft. 

Nyckeln i Resilience engineering är ett systems förmåga att justera sina processer eller 

funktioner till varierande villkor utifrån fyra huvudfaktorer/hörnstenar. Tillsammans 

representerar dessa ett systems viktiga förmågor för anpassning till olika förhållanden 
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(motståndskraft) samt för att kunna återgå från ett icke normalläge tillbaka till normalläge 

(Hollnagel, 2011), se Figur 5. 

 

Lärande

(faktiska)
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Veta som ska göras, 
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Veta vad som 

ska göras

Övervakning

(kritisk)

Att ha indikatorer 

som fångar upp hot i 

närtid.
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ska övervakas
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Veta vad som 

förvänta s

Figur 5 Resilience engineering’s fyra hörnstenar i Hollnagel (2011). 

 

Flera hörnstenar kan således, utifrån lärande om emergency crowding, fyllas med innehåll 

avseende vad som kan observeras i processen fram till att en akutmottagning blir överbelagd, 

se illustration i Figur 6. 
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Figur 6 Användning av kunskaper om emergency crowding i Resilicene fyra hörnstenar i stegen mot emergency 

crowding. 

 

I en enkätstudie, involverande 65 amerikanska akutmottagningar, avseende systemsäkerhet 

(Magid et.al, 2009) framkom att respondenterna beskrev en akutmottagnings normalläge (om 

Resilience appliceras till resultatet) vara om: 

 specialistkonsultationer utfördes inom 60 minuter 

 när  läkar- och sjuksköterskebemanningen klarade av hög arbetsmängd 

 när det fanns utrymme i den fysiska miljön för att kunna leverera vård i tid 

 när patientinflödena stod i relation till den fysiska miljön och befintliga resurser samt 

 när patientutflöde till intensivvård skedde inom 60 minuter. 

 

Vårdkvalitetsindikatorer 

Kvalitetsindikatorer eller kvalitetsmått fungerar som ett stöd för att kunna arbeta systematiskt 

med utveckling av kvalitet (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). I Resilience engineering är 

regeln om indikatorer central i hörnstenen ”övervakning” (se Figur 5). Här anges i princip ”att 
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om du inte vet vad du ska mäta vet du inte heller vad som ska göras”. Överlag anses 

indikatorer för patientsäkerhet vara underutvecklade (Wreathall, 2011). 

I Socialstyrelsens rapport om väntetider på sjukhusbundnda akutmottagningar (2011) föreslås 

dessa fungera som  nationella kvalitetsindikatorer för akutmottagningsverskamheter. Fokus är 

tid till läkare från ankomst samt total tid på akutmottagningen/patient. Specifik 

omvårdnadskvalitetsindikator för akutsjuksköterska är att triagera patienter vid tillfällen av kö 

till läkare (Gilboy, Tanabe, Travers & Rosenau, 2012; Göransson, 2006).  

 

Problemformulering 

Patientsäkerhet, som enligt svensk definition innebär skydd mot vårdskada, 

uppmärksammades ordentligt för sjukvården under 1990-talet i samband med att antalet 

medicinska felhändelser synliggjordes. Vårdskada innebär att patienter får felaktig vård som 

kunde ha undvikits och konsekvenserna av densamma kan vara ringa eller allvarliga, d.v.s. 

vara snabbt övergående eller livshotande eller t.o.m. bidra till dödsfall (Emanuel et. al., 2008; 

Kohn, Corrigan & Donaldson, 2000; SFS, 2010:659). Med industriellt systemtänkande 

applicerat på patientsäkerhet innebär det att sjukvården bedömer riskerna för att patienter 

drabbas av vårdskada uppifrån nedåt i verksamhetens organisationstruktur. Detta finns som 

ska-krav i och med den nya Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) samt som teori. Av vikt 

anges att en verksamhet kan beskriva när den är normalfungerande där incidenter anses vara 

baksidan av detsamma. Tongivande med det är att en verksamhet först kan identifiera 

indikatorer för icke normala tillfällen när normalfunktionen är känd (Hollnagel, 2011). 

Emergency crowding/ överbelagd akutmottagning är studiebelagda ”tillstånd” där patienter 

riskerar samt har råkat ut för vårdskador. Att akutmottagningar blir överbelagda är ett 

väldokumenterat fenomen avseende icke normala situationer på en akutmottagning. 

Orsakerna till emergency crowding/överbelagd akutmottagning inträffar av olika orsaker och 

uppfattas olika på olika akutmottagningar vilket gör det svårt att använda universellt 

framtagna indikatorer (Jones, Allen, Flottemesch & Welch, 2006). Däremot skulle en 

beskrivning av en akutmottagning och dess tillfällen som normalfungerande samt när det 

finns otillräckliga resurser för att möta patienternas vårdbehov kunna genomföras. 
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Syfte 

Syfte med denna studie är att, med stöd av Resilience hörnstenar, utifrån definitionen av 

emergency crowding som ”när som helst när otillräckliga resurser för att möta patientens 

vårdbehov leder till en minskning av kvaliteten på vården”: 

1. Beskriva hur akutmottagningen ser ut, utifrån specifika variabler, avseende dess 

normalläge. 

2. Beskriva hur akutmottagningen ser ut, utifrån specifika varibler, avseende dess icke 

normala läge. 

3. Identifiera om det ur beskrivningen av akutmottagningen, enligt punkterna ovan, 

utkristalliseras orsaker (indikatorer) avseende när mottagningen befinner sig i normal- 

likväl som i icke normalläge. 

 

METOD 

Design 

Retrospektiv registerstudie med deskriptiv design (Polit & Beck, 2012). 

 

Urval 

Studiegranskningen utfördes på en akutmottagning i Sverige där patientgenomströmningen är 

ca 150/dygn. P.g.a. omfattningen av antal patienter studerades mottagningen avseende två 

specifika veckor. Urval av studieveckorna var strategiskt då avsikten var att studera två 

”vanliga” veckor, d.v.s. det skulle inte ha förekommit någon storhelg, omfattande 

semesterperioder, extrem kyla eller värme under eller i direkt anslutning till desamma. Vidare 

studerades samma veckor med ett års mellanrum för att om möjligt påvisa att mätningen 

kunde utföras vilken ”vanlig” vecka som helst och få ungefär samma resultat. 

Av studiematerialet så exkluderades underlag där patienter hade avlidit eller avvikit när 

akutmottagningens uppgift för de akutsökande redovisades. Det berörde totalt 22 registerdata 

från v17-12 samt 21 registerdata från v17-13. Beskrivningen, i djupanalysen över 
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medicinakuten, av hur akutmottagningen såg ut vid tillfällen då resurserna inte räckte till 

byggde bl.a. på tider till läkare (ttl) och tid till triage (ttt). Här behövdes en hantering av de 

data där ttl inte hade angivits i den administrativa processen:  

 I data av patientinflödes- och akutbeläggningsfrekvenser skedde inga exkluderingar 

 Vid beskrivning av ttl och ttt ingick de data där patienter hade avslutats helt inom 75 

min i gruppen ttl <60 min där övriga exkluderades.  

 Totalt exkluderades, i beskrivning av ttl och ttt, 32 registerdata från v17-12 samt 21 

registerdata från v 17-13. 

 

Kontext och rutiner 

I stort sett kan patient-/och arbetsprocessflödet på, för studien, aktuell akutmottagning liknas 

vid den linjära processen som beskrivs i Figur 3. Akutmottagningen är klinikindelad till tre 

specialistområden: kirurgi, medicin och ortopedi. Inom ortopedi tas även handkirurgipatienter 

omhand och inom medicin ingår lung- och allergi- samt, på jourtid, infektionspatienter. Inom 

dessa kliniker finns olika team som patientfördelningen sker till. I varje team ingår främst en 

sjuksköterska och en undersköterska. Basen är att varje sjukskötersketeam även har en läkare 

emedan läkarbemanning och teambemanning inte är helt synkrona där ett sjukskötersketeam 

kan ha flera läkare kopplat till sig och, mer sällan men förekommande, tvärtom. 

Patientfördelningen till klinik och team sker från Spot-check, lokaliserad i akutentrén, där den 

första patientbedömningen görs av en sjuksköterska. Patientfördelning till klinik och team 

sker också från ambulansmottagande team bestående av minst en sjuksköterska. Patienter kan 

även anlända med föregående larm från ambulans eller helikopter varpå mottagande sker på 

akutmottagningens akutrum. Sortering till akutrum sker även från spot-check eller 

ambulansmottagande team om misstanke att patienten sviktar i vitala funktioner uppstår eller 

identifieras. 

Det triagesystem som tillämpas på aktuell mottagning är internt och heter DataProcessTriage 

(DPT). Systemet, som är databaserat, fungerar som ett beslutsstöd för sjuksköterskan i 

samband med bedömning av patientens tillstånd. Resultatet leder till en prioritering i färg som 
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i sin tur innebär en prioritering i tid till läkarbedömning. Både färg och tid blir synliga i 

akutliggaren som är akutmottagningens processtöd. 

Det de olika färgerna innebär i tid till läkare är desamma som för andra triagesystem på andra 

akutmottagningar: 

 Röd  omedelbar läkarbedömning 

 Orange läkarbedömning inom 20 minuter 

 Gul  läkarbedömning inom 60 minuter 

 Grön  läkarbedömning inom 120 minuter 

 Blå  läkarbedömning inom 240 minuter 

 Vit  prioritering behövs ej, patienten har lokal isolerad skada 

Aktuell akutmottagningen har som huvudmål, både i beskrivning av processflöde som för 

patientsäkerheten, att patienter ska vara läkarbedömda inom 60 minuter. Vidare finns det 

beskrivet att åtgärden när tid till läkare förmodas överstiga 60 minuter är att patienterna 

istället har triagerats inom 60 minuter (Bilaga 1). Mottagningen har ingen beredskapsplan 

eller några indikatorer för vare sig vad normalläge innebär som för tillfällen när resurserna är 

otillräckliga för att möta patienters behov. 

 

Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 

Datainsamling skedde via lokal it-administratör inom akutsjukvården enligt Tabell 4. Material 

för studien hämtades från Cambio Cosmic utdata
1
se Tabell 4, efter godkännande från ansvarig 

verksamhetschef (Bilaga 2). 

                                                           
1
 Cosmic utdata är den enhet på aktuellt sjukhus från vilken beställning av data sker. Verksamheter måste framställa en skriftlig begäran på 

utdata som behövs för verksamhetsutveckling. En sådan begäran sker av verksamhetschef och hanteras av lokala it-administratörer. Vid 

studier som denna begärs en personöversikt ut från verksamhetens utdata med specifika frågeställningar angiven tidsperiod och godkännande 

från verksamhetschef. Cambio Cosmic består av flera delar där utdata  hämtas från Cambio Cosmic Intelligence. Det statistikverktyg som 

används för hämtning av beställda data på aktuellt sjukhus är Business Object. För akutmottagningar finns en specifik administrativ modul: 

Cambio Cosmic emergency, på svenska Akutliggaren. 
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Tabell 4 Översikt av data ur Cambio Cosmic utdata. 

Datakälla Statistikverktyg och data Tidsperiod Bearbetning 

Cambio Cosmic 

Intelligence 

Business object 

 Personregister 1 

redovisar alla 

patienter som sökt 

akutmottagningen 

under aktuella 

tidsperioder. 

 Personregister 2 

redovisar alla 

patienter som 

blivit triagerade 

under aktuella 

tidsperioder. 

 

Personöversikterna 

redovisas/klinik 

Vecka 17, 2012 

Vecka 17, 2013  

 

Bearbetning av 

personöversikterna: 

 

Personöversikterna 

innehöll persondata. När 

alla patienter som blivit 

triagerade kunde markeras 

i personöversikt 1 kunde 

dessa översikter 

avidentifieras. Därefter 

fanns följande data som 

användes i studien; 

- Medicinsk 

ansvarsenhet. 

- Tid till avslut. 

- Starttid/ 60 

minuter. 

- Start datum och 

exakt tid. 

- Sluttid/ 60 

minuter. 

- Slutdatum och 

exakt tid. 

- Tid till läkare.  

- Besöksorsak. 

- Kontaktavslut – 

anledning. 

- Kontaktavslut – 

till enhet. 

- Ankomstsätt. 

- Tid till triage. 

- Triagefärg 

 

Forskningsetiska överväganden 

Det som en studerande eller forskare måste ta hänsyn till är hur personuppgifter kommer 

behandlas i arbetet och om detta kräver etisk prövning eller anmälan enligt 

Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) 36 § första stycket. Studerande och forskare får 

behandla personuppgifter när samtycke från forskningspersoner finns. Undantag från 

samtycke anges bl.a. för när det föreligger ett allmänt intresse av forskningen eller när 

särkskilda föreskrifter finns (Datainspektionen, i.d). 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460 2 §) behöver 

inte arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå 

genomgå någon etisk forskningsprövning. På basen av att aktuell studie utförts inom ramen 

för högskoleutbildning likväl som att personregister kunde avidentifieras så har detta arbete 
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bedömts att inte vara i behov av godkännande från regional etikprövningsnämnd (SFS, 

2008:355). 

 

Bearbetning av analys 

Underlaget för analysen bearbetades med metoden frekvensfördelning där f (frekvenser) och 

X (observationer) var avhängigt vad som studerades (Polit & Beck, 2012). Exempelvis när 

patientinflöde/60 minuter mättes så angavs i X-kolumnen tidsintervallet/60 minuter/dygn där 

det i f-kolumnen angavs frekvens av antalet patienter som skrevs in i aktuellt tidsintervall. N 

(urvalsstorlek)-kolumnen angav totalt patientinflöde aktuellt dygn genom ∑ f. I frekvenstabell 

som beskriver ankomstsätt redovisade X ankomstsätt och f frekvens av antalet patienter till 

vartdera ankomstsättet. Urvalsstorlek N beskrevs dels med ∑ f till varje anskomstsätt samt ∑ f 

total som skulle vara överensstämmande med N i patientinflöde/60 minuter. 

När det gällde beskrivning av akutbeläggning krävdes att personregister för sista dygnet v 16 

begärdes ut från båda åren. Detta då varje patient frekvensfördelades för varje timme denne 

vårdades på akuten där flera patienter hade vårdtider som var dygnsöverskridande. 

Urvalsstorleken N angav här enbart ∑ f/60 minuter. 

I basdata som beskriver akutmottagningens normalläge avseende input är hela 

akutmottagningen medtagen. I resultatdelen beskrivs här frekvenser avseende ankomstsätt, 

akutmottagningens uppgift samt median (Md) vårdtider. Den födjupade bearbetningen 

utfördes över data från den klinik som hade högst antal sökande de aktuella studieveckorna: 

medicinakuten. 

 

Fördjupad analys 

Då data över patienter som triagerades inte fanns med i samma register som benämns register 

ett användes färgkoder. Akutmottagningens normalläge beskrevs i två olika steg: 

1. Ur tillfällena där en majoritet av patienterna blev bedömda av legitimerad 

personal inom 60 min,  nämnd som tid till läkare (ttl) och/eller tid till triage (ttt) 
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<60 min beskrivet per ankomsttid i 60-minutersintervall, beskrevs normallägena 

inträffa 

2. Vid tillfällen där processflödena ttl <60 min var i majoritet framför 

processflödena ttt <60 min. Följaktligen menades att fler patienter skulle tillhöra 

”gruppen” som blev läkarbedömda inom 60 min än de som blev triagerade <60 

min. 

Motsatt förhållande gällde således för de tillfällen som beskrev akutmottagningens icke 

normala läge, d.v.s. de tillfällen då akutmottagningens resurser var otillräckliga för att möta 

patientens vårdbehov. De icke normala lägena beskrevs i tre olika steg: 

1. Som baksidan av normalläget, steg 1, tillräknades de tillfällen när processflödena ttt 

<60 min var i majoritet framför processflödena ttl <60 min. 

2. Som baksidan av normalläget steg 2 tillräknades de tillfällen när ttl översteg 

triagetiden (tt) så att inte längre en majoritet av patienterna blev bedömda av läkare 

inom tid enligt fastställd rutin. 

3. De tillfällen när ttl samt ttt var >60 minuter i mottagningens icke normala lägen. 

När dessa situationer identifierades redovisades de med beskrivning av enskild kliniks status, 

avseende specifika variabler, över samma tillfälle: 

1. ED arrival rates, alltså hur många patienter som samtidigt anlände till akutmottagning 

inom 60 minuter (Friesen, Strome, Mukhi, & McLoed, 2011). 

2. Akutbeläggning som beräknades enligt antalet patienter på akutmottagningen dividerat 

med antalet behandlingsytor (McCarthy et al., 2008; Kocher & Asplin, 2012). Denna 

bräknades som Mdakutbeläggning/60 minuter över studieveckorna i resultatdelen. 

3. Medelsjuksköterskebemanningen som beskrevs i antalet sjukskötersketeam/klinik 

(variabel resources need i ESI; Gilboy, Tanabe, Travers & Rosenau, 2012 samt från 

Johnson och Winkelman, 2011). 

Slutligen gjordes en överskådlig beskrivning över totala processflödena ttl <60 min, ttl >60 

min med ttt <60 min samt ttl och ttt >60 min/studievecka. 

Resultatet av frekvensfördelningen presenteras med diagram- och tabellform från data ur 

frekvenstabeller. Som statisstikstöd användes dataprogrammet Microsoft Excel 2007. 
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RESULTAT 

Basdata för att beskriva akutmottagningens normalläge avseende input 

Basdataanalysen omfattade hela akutmottagningen som utgjordes av registerdata från totalt 

1033 akutsökande, v17-12, och 980 akutsökande, v17-13, se Tabell 5. 

 

Tabell 5 Antal patienter som sökte akutmottagningen V17 2012 och V17 2013 

Måndag till 

söndag v 17 2012  

Antal sökande till 

medicinakuten 

Antal sökande till 

kirurgakuten 

Antal sökande till 

ortopedakuten 

23:e 77 47 26 

24:e 71 50 37 

25:e 77 44 25 

26:e 82 27 28 

27:e 72 54 26 

28:e 58 52 33 

29:e 70 48 29 

Totalt 507 322 204 

Måndag till 

söndag v 17 20123 

Antal sökande till 

medicinakuten 

Antal sökande till 

kirurgakuten 

Antal sökande till 

ortopedakuten 

22:a 68 52 38 

23:e 73 34 24 

24:e 70 46 33 

25:e 65 36 23 

26:e 77 44 28 

27:e 72 43 31 

28:e 54 34 35 

Totalt 479 289 212 

 

Frekvens ankomstsätt 

Utifrån analysen av frekvens ankomstsätt identifierades att allmänhetens sökmönster innebar 

att många valde akutmottagningen framför andra vårdinstanser vid sjukdomskänsla/skada. 

Det dominerade ankomstsättet till akutmottagningen var att akutsökande kom gående utan 

föregående läkarbedömning.  

Vid ankomst med ambulans separeras de olika prioriteringsnivåerna åt mellan prioritet 1-

prioritet 3 där prioritet 1 innebär att ambulansen ofta aktiverar ett larm samtidigt som de kör 
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in till akutmottagningen. Det andra stora ankomstsättet var med ambulans prioritet 2-prioritet 

3 utan föregående läkarbedömning. Det tredje stora ankomstsättet var med föregående 

läkarbedömning, i den administrativa processen nämnd som läkarremitterade.  

Av övriga, utan föregående läkarbedömning, utgjordes 5-6 % av dem där ankomstsätt inte var 

registrerat, 1-2 % anlände med bårtaxi och 0,01-1 % anlände med polis. I Figur 7 redovisas 

allmänhetens dominerande sökmönster till akutmottagningen. 

 

 

Figur 7 Allmänhetens dominerande sökmönster till akutmottagningen v17-12 och v17-13. 

 

Akutmottagningens huvuduppgift för de akutsökande under studieveckorna 

Akutmottagningens huvuduppgift var av samma slag båda åren där normalläge innebar att 

totalt tre av akutens fyra huvuduppgifter användes: 

 Vid beskrivning av akutmottagningens uppgift för de akutsökande så relaterades de 

patienter som anlände med föregående larm eller blev rödtriagerade till mottagningens 

huvuduppgift att identifiera och behandla patienter med kritiska tillstånd.  

 Till funktionen som snabbdiagnos- och utredningscenter räknades de patienter som 

skrevs ut till hemmet efter akutbesöket.  
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 Mottagningens funktion som en viktig inkörsport till övriga vårdsystem 

karaktäriserades av de patienter som skrevs in på sjukhuset eller skrevs ut till annat. 

I beskrivningen av ankomstsätt identifierades att akutmottagningen var attraktiv så tillvida att 

allmänhetens sökmönster talade för att denna verksamhet var ett förstahandsval vid behov av 

sjukvårdskontakt. Detta stämmer vidare överens med data som presenteras under 

akutmottagningens uppgift där det också framkom att mottagningen behövdes som något 

slags fortsatt snabbutredningscenter även efter föregående sjukvårdskontakt.  

Akutmottagningens främsta uppgift, under studieveckorna, var att fungera som snabbdiagnos- 

och utredningscenter och omfattade 59 % och 61 % av totala antalet akutsökande. Av dessa 

hade 26 % respektive 29 % av patienterna haft föregående sjukvårdsbedömning i form av 

läkare eller ambulanssjuksköterska. Den andra stora huvuduppgiften var mottagningens 

funktion som den viktiga inkörsporten till övriga vårdsystem och omfattade totalt 41 % 

respektive 39 % av patienterna beroende på studievecka. Totalt var, ur funktionerna 

snabbdiagnoscenter samt inkörsport till övriga vårdsystem, 6 % respektive 4 % av patienterna 

i behov av akutmottagningens huvuduppgift att identifiera och behandla kritiska tillstånd. I 

Figur 8 redovisas akutmottagningens huvuduppgift i förhållande till de dominerande 

ankomstsätten. 
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Figur 8 Akutmottagningens huvuduppgift i förhållande till de dominerande sökmönstren, v17-12 och v17-13. 

 

Medianvårdtider 

Vid analys av medianvårdtiderna gjordes en indelning utifrån om patienterna hade 

läkarbedömts inom 60 minuter från ankomst eller inte. Dessa redovisades vidare i förhållande 

till om inskrivning för fortsatt sjukhusvård, utskrivning till annat eller hem skedde.  De olika 

indelningarna var: 

 Tid till läkare inom 60 minuter (ttl <60 min), 

 Tid till läkare över 60 min med tid till triage inom 60 minuter (ttl >60 min med ttt <60 

min) och 

 Tid till läkare och triage över 60 min (ttl och ttt >60 min), d.v.s. patienter som inte 

blev bedömda av legitimerad personal alls inom 60 min. 

Utifrån förståelsen att ackumulerad tid på akutmottagningen leder till ökad akutbeläggning 

och sedermera emergency crowding sågs det överlag vara centralt, i denna studie, att 

patienterna bedömdes av läkare inom 60 minuter.  
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Totalt fanns en medianvårdtidsskillnad omfattande >100 minuter mellan grupperna där tid till 

läkare var <60 minuter eller inte. För de patienter där triageprocessen hade initierats 

identifierades att denna process hade en prolongerande effekt på mediantiden överlag. De 

högsta medianvårdtiderna sågs, i majoriteten av indelningarna, främst omfatta de patienter 

som behövde läggas in på sjukhuset följt av de patienter som skrevs ut hem, se Figur 9. 

 

 

Figur 9 Medianvårdtider på akutmottagningen v17-12 och v17-13. 

 

Beskrivning akutmottagningens normalläge 

Normallägena inträffade i en minoritet av ankomsttiderna, v17-12, och i hälften av 

ankomsttiderna v17-13.  

Vid en första anblick över hur många patienter som bedömdes av legitimerad personal inom 

60 minuter från ankomst/ankomsttid så såg akutmottagningen ut att ha stabila processflöden 

där över hälften av patienterna blev omhändertagna i en majoritet av mottagningens 

ankomsttider. I efterföljande analys där akutmottagningens normalläge beskrevs inträffa när: 
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1. Majoriteten av patienterna, i ankomsttiderna ovan, hade bedömts av främst läkare 

framför triage samt där 

2. Läkarbedömning skedde inom triagetiden 

så reducerades normallägena till att infalla i en minoritet av ankomsttiderna v17-12 och till 

hälften av ankomsttiderna v17-13. I normallägena ingick att: 

 upp till 17 % av patienterna, v17-12, och upp till 25 % av patienterna, v17-13, 

inte bedömdes av legitimerad personal alls inom 60 min. 

 upp till 30 % av patienterna, v17-12, och upp till 33 % av patienterna, v17-13, 

inte läkarbedömdes inom triagetiden, se Figur 10. 

 

 

Figur 10 Akutmottagningens normalläge. 

 

Beskrivning av de specifika variablerna i kontext till akutmottagningens normalläge  

Normallägena hade en medianakutbeläggningen >100 %  i sex av totalt åtta ankomsttider 

v17-12. De vanligaste patientinflödesfrekvenserna var att två och fem patienter anlände/60 

minut och medelsjuksköterskebemanningen var två, se Figur 11. 
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Figur 11 Beskrivning av de specifika variablerna i akutmottagningens normalläge v17-12, medicinakuten 

 

Akutbeläggning >100 % inträffade, under normallägena v17-13, i en minoritet av de 12 

ankomsttiderna där de vanligaste patientinflödesfrekvenserna var en till två/60 minuter. 

Medelsjuksköterskebemanningen var 1.7 med 0.1 extraresurs, se Figur 12. 

 

 

Figur 12 Beskrivning av de specifika variablerna i akutmottagningens normalläge v17-13, medicinakuten 
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De enskilt högsta patientinflödesfrekvenserna som var 10/60 minuter, v17-12, och 11/60 

minuter, v17-13, inträffade vid ett tillfälle och då i akutmottagningens normalläge under båda 

studieveckorna. 

 

Beskrivning av situationer av emergency crowding/akutmottagningens icke normala 

lägen 

De icke normala lägena inträffade i en majoritet av ankomsttiderna v17-12 och i hälften av 

ankomsttiderna v17-13. Dessa ankomsttider karaktäriserades främst av att fler patienter, än i 

mottagningens normalläge, inte bedömdes av legitimerad personal alls inom 60 minuter 

summerat med att även fler patienter inte bedömdes inom triagetiden. Detta motsvarade totalt 

att: 

 upp till 56 % av patienterna, v17-12, och upp till 55 % av patienterna, v17-13, 

inte bedömdes av legitimerad personal alls inom 60 min. 

 upp till 100 % av patienterna, v17-12, och upp till 57 % av patienterna, v17-

13, inte läkarbedömdes inom triagetiden, se Figur 13. 
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Figur 13 Akutmottagningens icke normala läge/emergency crowding under studieveckorna. 

 

Beskrivning av de specifika variablerna i kontext till akutmottagningens tillfällen av 

emergency crowding/icke normala lägen 

Situationerna av emergency crowding/akutmottagningens icke normala lägen kännetecknade 

av att de utgjorde en stor del av ankomsttiderna samt att medianakutbeläggningen var >100 % 

i majoriteten av desamma. I övrigt identifierades att medelsjuksköterskebemanningen var 

marginellt lägre medan patientinflödesfrekvensen/ 60 min var lägre v17-12 och lika eller 

marginellt högre v17-13. 

Under v17-12 så dominerades såväl de normala som situationerna av emergency 

crowding/akutmottagningens icke normala lägen av en medianakutbeläggning som var >100 

%. Skillnaden var att de icke normala lägena med den högre medianakutbeläggningen 

inträffade i fler ankomsttider än i de normala lägena, se Figur 14. 
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Figur 14 Beskrivning av de specifika variablerna i kontext till situationer av emergency crowding/ 

akutmottagningens icke normala läge, v17-12 medicinakuten. 

 

Under vecka 17-13, där de normala och de icke normala lägena inträffade under 50 % vardera 

av ankomsttiderna, dominerades situationer av emergency crowding tydligare av en 

medianakutbeläggning > 100 %. Under normallägena inträffade denna beläggning i 42 % av 

ankomsttiderna medan den inträffade i 75 % av ankomsttiderna i de icke normala lägena, se 

figur 15. 
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Figur 15 Beskrivning av de specifika variablerna i kontext till situationer av emergency crowding/ 

akutmottagningens icke normala läge, v17-13 medicinakuten. 

 

Beskrivning av totala processflödena/studievecka. 

När insamlad frekvensdata summerades och redovisades övergripande identifierades att 

resurserna räckte till för att 41 %, v17-12, och 44 %, v17-13, av patienterna läkarbedömdes 

inom 60 min. Av de 59 % respektive 56 % patienter i behov av triageprocessen räckte 

resurserna till för att 38 %, v17-12, och 30 %, v17-13, triagerades inom 60 min. Totalt blev 21 

%, v17-12, och 26 %, v17-13, av patienterna inte bedömda av legitimerad personal alls inom 

60 min, se Figur 17. 
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Figur 16 Beskrivning av totala processflödena för studieveckorna v17-12 och v17-13, medicinakuten. 

 

Identifierade indikatorer för akutmottagningens normalläge samt emergency 

crowding/icke normala läge 

Ur beskrivningen av båda lägena sågs flera indikatorer kunna vara behjälpliga för att i tid 

identifiera om akutmottagningen går mot ett icke normalt läge från ett normalt sådant. 

Majoriteten av identifierade indikatorer hade sin tillhörighet i throughput: 

1. Indikatorer i input 

 I beskrivningen av akutmottagningens huvuduppgifter identifierades att behovet av 

akutmottagningen var omfattande avseende funktionen som snabbdiagnos- och 

utredningscenter. Denna indikator är viktig som grund för landstingsövergripande 

diskussion avseende hur den ska bemötas, detta då den antas vara i behov av 

akutmottagningsresurser som inte finns/påverkade resultatet i beskrivning av hur 

resurserna räckte till totalt. 

 I beskrivning av medianvårdtider styrktes ovan påstående i och med att vårdtiderna 

var näst högst för de patienter som skrevs ut hem. 
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2. Indikatorer i throughput 

 Övergripande identifierades akutmottagningen vara behjälplig med ett systemstöd för 

att i realtid kunna övervaka akutprocesserna/60 minuter. 

 I redovisning av mediantiderna var det av yttersta vikt, för att undvika ackumulerad 

akutvårdtid, att en majoritet av patienterna läkarbedömdes inom 60 minuter. 

 I beskrivningen av medianvårdtiderna identifierades att triageprocessen hade 

prolongerande effekt på densamma. Detta förklarades, i beskrivningen av både 

normallägena likaväl som av de icke normala lägena, av att följsamheten till 

triagerutinerna var låg. 

 I beskrivning av de specifika variablerna identifierades att medianakutbeläggningen 

var >100 % i en majoritet av ankomsttiderna överlag, vilket här indikerar ett behov av 

att utvärdera aktuell organisation och arbetssätt. 

 I beskrivning av de icke normala lägena jämfört med normallägena identifierades att 

fler patienter inte bedömdes av legitimerad personal alls inom 60 min. Då 

normallägena var beroende av triageprocessen identifierades här att 

sjuksköterskebemanningen var lägre i de icke normala lägena som en av 

förklaringarna. Överlag antas sjuksköterskebemanningen vara för låg utifrån att enbart 

hälften, vilka också ingick i mottagningens normallägen, av de patienter som var i 

behov av triageprocessen triagerades. 

 I beskrivning av normallägena så inträffade dessa främst under bekväm arbetstid, kl. 

8-16, vilket här mer indikerar att de infaller samtidigt som tillgängligheten till 

medicinsk kompetens är högre än att sjuksköterskebemanningen skulle ha enskilt 

avgörande roll. Detta stärktes också av att de högsta patientinflödesfrekvenserna även 

inträffade under normallägena samtidigt som mottagningen hade högre 

läkarbemanning. 

3. Indikatorer i output 

 I beskrivning av medianvårdtiderna identifierades att denna var högst för de 

patienter som var i behov av fortsatt inneliggande vård vilket indikerar att det 

saknas disponibla vårdplatser anpassade till akutprocessflödena. Detta 

förstärktes sedermera av den, överlag, höga medianakutbeläggningen som 

delvis antas bottna i ackumulerad akutvårdtid i väntan på disponibel vårdplats. 
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DISKUSSION 

Akutmottagningens resurser räckte totalt till för att upprätthålla ett normalläge över åtta och 

12 ankomsttider beroende på studievecka. Inom desamma ingick att upp till 17-25 % av 

patienterna inte bedömdes av legitimerad personal alls inom 60 minuter och att 30-33 % av 

patienterna inte läkarbedömdes inom triagetiden. De icke normala lägena inträffade över en 

majoritet av ankomsttiderna v17-12 och i hälften av ankomsttiderna v17-13. Inom dessa 

ingick att upp till 55-56 % av patienterna inte bedömdes av legitimerad personal alls inom 60 

minuter och att 57-100 % av patienterna inte läkarbedömdes inom triagetiden. 

Medianakutbeläggningen var överlag hög, >100 % i en majoritet av ankomsttiderna, och mer 

frekvent i samband med tillfällen av emergency crowding. Sjuksköterskebemanningen var 

marginellt högre i samband med akutmottagningens normallägen medan 

patientinflödesfrekvenserna/60 minuter i princip såg likadana ut i normal- som i icke normala 

lägen där de enskilt högsta frekvenserna skedde inom normallägena. Totalt identifierades sju 

indikatorer för mottagningens normallägen samt för situationer av emergency crowding. Fem 

av dessa hade sin tillhörighet i throughput och överlag identifierades akutmottagningen vara 

behjälplig med ett systemstöd för att i realtid kunna övervaka akutprocesserna/60 minuter. 

 

Resultatdiskussion 

Sökmönster och akutmottagningens huvuduppgift 

I beskrivning av akutsjukvårdssystemet, (Asplin et al., 2003; Astle et al., 2012; Rabin et al., 

2012), identifierades att akutbeläggningen påverkas av hur patienter söker vård samt hur 

ambulans- och primärvårdsverksamheterna arbetar. Rabin et, al (2012) och Säfwenberg, 

(2008) anger att behovet av akutmottagningen med funktion som snabbdiagnos- och 

utredningscenter ökar i takt med färre disponibla vårdplatser på sjukhuset.  

I aktuell studie var akutbeläggningen >100 % i en majoritet av ankomsttiderna oberoende av 

studievecka. Avseende ankomstsätt och mottagningens huvuduppgift bekräftade denna studie, 

med onyanserad utvärdering, att behovet av akutmottagningens funktion som snabbdiagnos 

och utredningscenter var omfattande och motsvarade 59 % respektive 61 % av de 

akutsökande beroende på studievecka. Av dessa hade totalt 26 och 29 % av patienterna haft 
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föregående sjukvårdsbedömning i form av ambulanssjuksköterska eller läkare i primärvården. 

Det absolut vanligaste ankomstsättet var hur patienterna själva valde att söka sjukvård där 

ankomstsätt med ambulans prioritet 2 -3 och föregående läkarremittering utgjorde det andra 

samt tredje vanligaste inflödesfrekvenserna.  

Utfallen ur aktuell studie indikerar att det finns ett behov av fortsatt arbete för mer nyanserad 

utvärdering av de patienter som skrivs ut hem från akutmottagningen och borde fokuseras till 

att omfatta de patienter som haft en prehospital sjukvårdsbedömning. Behovet av 

akutmottagningen som en snabbdiagnos- och utredningsenhet kan kopplas samman med 

demografi och för tiden aktuellt besöksbeteende (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen; 

Stockholms läns landsting [SLL], 2013). Då majoriteten av ankomstsätt utgjordes av hur 

patienter själva väljer att söka vård ses det utifrån denna studie nödvändigt att sjukvården 

omorganiseras/anpassas till detta i syfte att avlasta processflödena på den sjukhusbundna 

akutmottagningen. 

 

Beskrivning över hur akutmottagningen såg ut, utifrån specifika variabler, avseende dess 

normala likaväl som dess icke normala lägen 

Tid till läkare och triage 

I Burström et al. (2012) och Twanmoh (2009) angavs att tid till läkare inom 60 minuter är 

väsentlig med avseende på både den medicinska bedömningskvaliteten och den totala tiden på 

akutmottagningen. Med det menas att akutmottagningar som har majoriteten av sina 

processflöden genom den sjuksköterskeledda triagen har sämre patientsäkerhet samt längre 

processtider. De längre processtiderna påverkar i sin tur akutbeläggningen med påföljd att 

patientsäkerheten blir bristfällig. Triageprocessens betydelse är att den innefattar en 

kvalificerad bedömning av patienter där syftet är att identifiera hur lång tid det kan vara 

patientsäkert för enskild patient att invänta läkarbedömning när köbildning till läkare uppstått 

(Gilboy et al., 2011; Göransson, 2006; Widgren, 2008). Den innefattar också att medicinska 

insatser initieras efter behov (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk 

SjuksköterskeFörening, 2010). 

Denna studie indikerar att aktuell akutmottagning redan i sitt normalläge har ett relativt 

ineffektivt och patientosäkert akutprocessflöde. Anledningen till det är att akutmottagningens 
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normalläge identifierades inträffa i åtta till 12 ankomsttider där det endast vid ett tillfälle 

inbegrep att 100 % av patienterna bedömdes av legitimerad personal, och då främst av läkare 

samt inom triagetiden när denna process hade initierats. I övriga ankomsttider i normallägena 

ingick att 17-25 % av patienterna inte bedömdes av legitimerad personal inom 60 min alls 

samt att 30-33 % inte bedömdes av läkare inom triagetiden. Situationerna av emergency 

crowding/akutmottagningens icke normala lägen karakteriserades sedermera av en majoritet 

av patienter som inte bedömdes alls inom 60 min summerat med ökat antal som inte 

läkarbedömdes inom triagetiden.  

Orsakerna till att en minoritet av akutprocessflödena tid till läkare inom 60 minuter (totalt ca 

40 %) inträffade kan kopplas samman med: 

1. Arbetssätt utifrån att mottagningen är klinikindelad i motsats till flödesindelad. D.v.s. 

i en flödesindelad mottagning fördelas patienterna till olika spår utifrån den första 

triagebedömningen där sedan patienterna bedöms av läkare oberoende av 

sökorsak/medicinsk orsak. I den klinikindelade mottagningen fördelas patienterna 

utifrån medicinsk specialitet där lokal- och personella resurser inte räcker till för att 

varje medicinsk specialitet också är flödesindelad (McClelland et, al., 2011; 

Twanmoh, 2009). 

2. Att akutmottagningens organisation och resurser inte räcker till för alla förväntande 

huvuduppgifter: att identifiera och behandla kritiska tillstånd, fungera som den viktiga 

inkörsporten till övriga vårdsystem, snabbdiagnos- och utredningscenter samt som en 

av de samhällsviktiga verksamheterna avseende fredstida katastrofmedicinska 

beredskapen. 

Utifrån att utvecklingen går mot att akutmottagningsverksamheter arbetar bort den 

sjuksköterskeledda triageprocessen p.g.a. studier som påvisat att denna skulle ha 

prolongerande effekt på akutprocesstiderna samt vara patientosäker överlag (Burström, et.al, 

2012; SBU, 2010; Twanmoh, 2009) är det intressant att komplettera kunskapen om 

triageprocessen med resultaten från denna studie. Då det antagligen alltid kommer uppstå 

köbildning till läkare på en akutmottagning ses det i denna studie vara centralt att ha kvar den 

sjuksköterskeledda triageprocessen där den prolongerande och patientosäkra effekten här ses 

behäftad med låg följsamhet till rutinerna för densamma. 
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Medianakutbeläggning 

I aktuell studie identifierades en medianakutbeläggning som var >100 % i 14 respektive 15 

ankomsttider beroende på studievecka. Denna beläggning utgjorde överlag en majoritet av 

ankomsttiderna i akutmottagningens icke normala läge, men också i majoritet av 

ankomsttiderna i normallägena v17-12 samt i 42 % i normallägena v17-13. Med stöd av 

litteratur inom området så kunde denna studie urskilja att den generellt höga 

akutbeläggningen berodde på en kombination av tre omfattande orsaker:  

 Det stora behovet av akutmottagningen som snabbdiagnos- och utredningscenter vilket 

leder till att resurserna, både personella som lokalmässiga, inte räcker till. Dessa 

orsaker bekräftas a Asplin et al. (2003) och Astle et al. (2012). 

 Aktuell akutmottagnings organisation, resurser och arbetssätt med hänvisning till 

mängden patienter som läkarbedömdes inom 60 minuter, följsamhet till triagerutinerna 

samt mängden patienter som inte bedömdes av legitimerad personal alls inom 60 min. 

Dessa orsaker bekräftar ineffektiviteten med arbetssättet enligt den linjära 

processmodellen som anges av McClelland et al. (2011) och i Twanmoh (2009). 

Kopplat till punkten ovan så behöver också aktuell akutmottagning organisera sig 

specifikt för att klara av uppgiften i densamma. 

 Aktuella resurser på sjukhuset avseende disponibla vårdplatser där det i denna studie 

identifierades att medianvårdtiderna var längst för de patienter, i nästintill alla 

kategorier, som var i behov av fortsatt inneliggande sjukvård. Denna orsak till 

emergency crowding bekräftas av bl.a. Asplin et al. (2003), Magid et al. (2009) och 

Rabin et al. (2012). 

Vid granskning av artiklar i aktuell studie har två mått på effektiva akutprocessflöden till 

disponibla vårdplatser uttryckts. I Guariscos kommentar (2013a; 2013b; 2014) anges att tid 

till disponibel vårdplats inom två timmar är att räkna som effektivt akutprocessflöde. I Magids 

et al. (2009) studie anges det för patientsäkerheten vara av vikt att flöde till intensivvårdsplats 

sker inom 60 minuter där det i Chaflins et al. (2007) studie fanns ett sammanhang mellan 

ökad mortalitet och >6h väntetid till intensivvård från akutmottagning. 

Utifrån att medianakutbeläggningen beräknas genom att dividera antalet patienter med antalet 

disponibla vårdplatser på akutmottagningen/behandlingsytor finns det en risk att hamna i 

fällan att utgå från att mottagningen behöver bli större för att ”slippa” ta tag i ovan 
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identifierade komplexa orsaker. Dock stöds ovan orsaker till den höga akutbeläggningen i 

flertalet artiklar om emergency crowding där det också i SLL:s (Stockholms läns landsting 

[SLL], 2013) genomlysning av Stockholms fem stora akutmottagningar identifierades att 

sjukhuset med lägst akutmottagningsareal hade de mest effektiva akutflödesprocesserna. 

 

Patientinflödesfrekvenser  

En säker indikator för hög arbetsmängd som förväntas leda till emergency crowding är 

patientinflödesfrekvenser/60 minuter (Friesen et, al., 2011). I denna studie identifierades att 

de högre patientinflödesfrekvenserna inträffade i akutmottagningens normallägen vilket här, 

utifrån kännedom om verksamheten, utläses bero på att normallägena inträffade samtidigt 

som läkarbemanningen var högre. Det är märkligt att just läkarbemanningen, men däremot 

sjuksköterskebemanningen, inte nämns som indikator i samband med emergency crowding 

där den tvärtom anges vara tillfredsställande som t.ex. i studien av Magid et al. (2009). 

Orsaken till det skulle kunna vara avhängig hälso- och sjukvårdens subkultur som beskrivs av 

Larsson (2007), där de icke normala lägena i aktuell studie inträdde främst inom 

jourtid/obekväm arbetstid. 

 

Sjuksköterskebemanning 

I studier om emergency crowding (Johnson & Winkelman, 2011) samt i det amerikanska 

triagestystemet ESI (Gilboy, et.al., 2011) anges sjuksköterskebemanningen vara av betydelse i 

sammanhanget. I denna studie identifierades att medelsjuksköterskebemanningen, angiven i 

team inkluderande en undersköterska, var marginellt högre i samband med normallägena 

jämfört med de icke normala lägena. Utifrån att normallägena var beroende av 

triageprocessen för att en majoritet av patienterna skulle ha bedömts av legitimerad personal, 

tolkas det här som att aktuell sjuksköterskebemanning överlag var för låg. Detta stöds av att 

enbart hälften av patienterna i behov av triageprocessen triagerades vilka också ingick i 

mottagningens normalläge, men dominerades av de icke normala lägena. 
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Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att kunna beskriva akutmottagningens normala lägen samt dess 

situationer av emergency crwoding/icke normala lägen med stöd av specifika variabler 

framtagna ur forskning om emergency crowding. I och med det bedömdes det, för styrkan av 

resultaten, som centralt att studien omfattades av en stor mängd data avseende processflödena 

på mottagningen. Vidare bedömdes det vara av vikt att beskriva två likadana veckor och gärna 

med ett års mellanrum för att kunna verifiera resultaten. Metodvalet föll på 

frekvensfördelning vars främsta syfte är att beskriva, i motsats till att söka samband mellan, 

förekomst av olika tillstånd. Vidare kan denna metod hantera mutipla variabler med 

flervalsmöjligheter avseende fördelningsformerna samt organisera data för att klargöra olika 

mönster. Ytterligare orsak till metodvalet var att det med frekvensfördelning är vanligt att 

använda typvärde, medelvärde och median (Polit & Beck, 2012).  

 

Styrkor och svagheter 

Svagheterna med metodvalet i kontext med mängden data är att ju fler variabler som 

undersöks ju fler bias kan inträffa samt att det tog en mängd tid i anspråk. Styrkan ligger dock 

i att metoden samtidigt tillåter hantering av en mängd variabler där den också motsvarade 

syftet att beskriva de olika situationerna i motsats till att söka samband. Svagheten att använda 

medelvärde för att beskriva vissa resultat är att denna är  känslig för extremvärden. 

Sjuksköterskebemanningen är stabil och varierar bara mellan ett och två team samt 0.5 resurs 

nattetid där användandet av median istället blev missvisande låg eller hög. Redovisning av 

frekvensdata där extremvärden förekom skedde med medianvärden. I frekvenstabellerna 

testades även medelvärden där extremvärden förekom, såsom vid vårdtider samt 

akutbeläggning, och skillnaden var marginell mot medianvärdena. 

Det finns en risk vid studier av deskriptiv design att resultaten skulle kunna vara avhängigt de 

tidsperioder som studerades och således inte vara användbara i verksamheten idag. Styrkan 

här är författarens kännedom om verksamheten som studerats där förändringar i arbetssätt och 

verskamhetsinnehåll inte skett i någon större utsträckning mellan de båda 

undersökningsveckorna fram till idag. Vidare bekräftar resultaten i denna studie både tidigare 

och senare internationella studier av emergency crowding. 
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Fortsatta studier 

Ämnet är i princip inte studerat inom svensk akutsjukvård varför ytterligare studier om 

svenska överbelagda akutmottagningar överlag är av intresse. En central rekommendation är 

att studier avseende patientsäkerhet genomförs där den medicinska vården specifikt 

utvärderas och jämförs för de patienter som omfattats av mottagningens icke normala och 

normala lägen. Samma område rekommenderas avseende omvårdnadskvaliteten. 

Bland annat så identifierades ett behov från resultaten i basdata över input: 

 Att mer nyanserade studier behövs för att utvärdera varför patienter skrivs ut hem från 

akutmottagningen. Detta behov identifierades främst för de patienter som var i behov 

av akutmottagningen trots föregående prehospital sjukvårdsbedömning. 

 Skiljer sig inflöde avseende remitterade patienter till akutmottagningar åt beroende på 

om den sjukhusbundna akutmottagningen tillhör ett riks- och regionsjukhus eller inte? 

 Då majoriteten av ankomstsätt utgörs av hur patienter själva väljer att söka vård ses 

det utifrån denna studie nödvändigt att sjukvården överlag studeras avseende hur 

framtida akutmottagningar ska vara organiserade för att kvalitetssäkra 

patientsäkerheten inom desamma. 

Avseende throughput så påvisades att det är av central betydelse: 

 Att analys av intern organisation och akutprocessflöden/arbetssätt avseende 

patientsäkerhet och effektivitet överlag utförs. 

I output identifierades ett behov av: 

 Ytterligare mer nyanserat arbete behöver utföras i syfte att identifiera hur många 

disponibla vårdplatser som behövs för att akutprocessflödena ska vara effektiva. 
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Slutsats 

Frekvensen av emergency crowding var hög under aktuella studieveckor och orsakerna 

identifierades bero på: 1) Övergripande sjukvårds-/organisationsstuktur där behovet av 

akutmottagningen som snabbdiagnos- och utredningscenter var omfattande. 2) Mottagningens 

resurser, organisation och arbetssätt utifrån beskrivningen av processflödena adderat med den 

överlag höga medianakutbeläggningen och 3) Sjukhusets resurser och organisation utifrån 

resultaten av akutmedianvårdtiderna när behov av en sjukhussäng uppstod. 

Denna studie indikerar att aktuell akutmottagning har ineffektiva och patientosäkra 

akutprocessflöden redan i sitt normalläge där orsakerna har en komplexitet från att omfatta 

hur sjukvården är organiserad i stort till att omfatta de interna processflödena och arbetssätten. 

I analysen av mottagningens normal- och de icke normala lägena identifierades ett flertal 

indikatorer för när aktuell akutmottagningen är på väg mot emergency crowding. 
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Att skapa ett effektivt och säkert patientomhändertagande i en verksamhet med god logistik och väl 

anpassade resurser för alla patienter är målet med vårt deltagande i Akut förbättring. Akademiska 

sjukhuset stod då projektet startade inför stora besparingsåtgärder och akutläkarprojektet (2006-

2012) hade just lagts ned. Vårt första steg var att kartlägga, analysera och förbättra flödet för 

patienter 75 år eller äldre. Dessa står för ca 25 % av våra besök, de har långa processtider och har 

generellt en högre riskprofil att värdera vid ett akutbesök. 

Resultat: 

 Minska slöseri med patienters tid 

Mål: Minst 75 % av patienterna 75 år och äldre ska ha lämnat akuten inom 4 timmar 

Resultat: 53 % av patienterna 75 år och äldre har lämnat akuten inom 4 timmar 

Omfattande arbete har lagts ner för att kartlägga både akutens interna och externa processer. Vi har 

påvisat förbättringspotential både avseende vår egen arbetsstruktur på akuten och externa faktorer 

såsom väntan på röntgen, provsvar, vårdplats mm.  

Vi har analyserat interna patientflöden och beslutspunkter samt arbetat fram en målbild av vårt 

önskade patientflöde. Väntetiden under årets första åtta månader till beslutskompetent läkare har 

minskat med 9 minuter jämfört motsvarande period 2012. Detta fr.a. genom att minimera icke 

värdeskapande aktiviteter. Triage initieras nu endast då det är kö till första läkarbedömning. All 

akutpersonal har varit delaktig i framtagandet av optimala nyckelbeteenden för teamarbete och 

kommunikation med patienten i centrum. Dessa har sammanfattats på inplastade kort i fickformat.  

Tiden från att röntgenremiss skrivs tills preliminärsvar på genomförd undersökning föreligger 

uppmättes till 175/102 minuter (medel/median) under februari - april för akutens samtliga patienter. 

Detta föranledde förbättringsåtgärder inom röntgenkliniken och medel/medianvärde under maj – 

augusti var förbättrat till 143/97 minuter. Ledtider kommer att fortsätta mätas kontinuerligt samt 

följas upp för fortsatt förbättringsarbete.  

 Öka kvalitet och patientsäkerhet 

Kvalitetsmål: Patienterna skall känna sig välinformerade och väl bemötta på akutmottagningen 

Resultat: Patienterna skattade i snitt bemötandet med 9,22 och informationen med 8,85 på en 10 – 

gradig skala. 

All personal har varit delaktig i att mäta, förbättra och utvärdera hur patienter informeras och 

bemöts. Vi har utvecklat en elektronisk patientenkät på pekskärm som patienterna får besvara innan 

hemgång. Statistik kan enkelt följas dagligen och åtgärder sättas in vid behov. Patienterna skattade i 

snitt bemötandet med 9,22 och informationen med 8,85 på en 10 – gradig skala. Resultatet är 

grundat på 67 enkätsvar 1-11/9 2013 och mätningarna fortsätter. 

 

Patientsäkerhetsmål: 

 Kritiskt sjuk patient identifieras i tid  



55 
 

 Progress av sjukdomstillstånd identifieras och åtgärdas medicinskt i tid 

Patientsäkerhetsmål har under projekttiden tydligt definierats vilket möjliggör förbättringsarbeten 

och kvalitetsuppföljningar på annat sätt än tidigare. 

Arbetet har bestått i att få en gemensam syn/kunskap hos akutens personal samt övriga klinikers 

läkare avseende triage, övervakning, optimalt patientflöde samt patientsäkerhetsrisker. Vi har 

synliggjort värdet av att patienten tidigt i flödet får en medicinsk bedömning framför fördröjande 

obligatorisk triagering. 

Triage och övervakningsriktlinjer: Under projekttiden har akutens personal med läkare från olika 

kliniker bearbetat underlag för att nya triage- samt övervakningsriktlinjer ska kunna upprättas. De 

politiska målen har ändrats så att fokus på patientflödet ”direkt till läkare” prioriteras framför triage. 

Smärta: Genom den nationella patientenkäten har det framkommit att smärtlindringen på 

akutmottagningen har stor förbättringspotential. Under projekttiden har interna kvalitetsmätningar 

genomförts. Akutens personal med läkare från olika kliniker har bearbetat underlag för lokal 

smärtpolicy, identifierat utsatta patientgrupper och en föreläsningsserie om akut smärta planeras till 

höstens studiedagar i samarbete med smärtcentrum. Patienternas skattning av smärtlindringen 

kommer även fortsatt att följas upp via vår elektroniska patientenkät. 

Fall: Incidenter som skett innan projektets start visade sig bero på bristande fallprevention, 

kommunikation samt dokumentation. Under projekttiden har interna kvalitetsmätningar genomförts 

och akutens personal med läkare från olika kliniker uppdaterats om gällande riktlinjer.  

 Öka nöjdhet hos medarbetare 

Mål: Medarbetarna på akuten ska genom ett bättre samarbete och ökad delaktighet uppleva 

minskad arbetsbelastning och ökad arbetsglädje  

Resultat: Personalen skattade i snitt att deras arbetsbelastning varit tillfredsställande till 6,63 och 

deras arbetsglädje under arbetspasset till 7,93 på en 10 – gradig skala. Totalt nöjdhetsindex var 7,31. 

All personal på akuten har varit delaktiga och visat stort engagemang i förbättringsarbetet genom 

aktivt deltagande vid t.ex. testveckor, planeringsdagar samt avdelningsmöten där vi använt oss av en 

projekttavla för att visualisera förbättringsarbetet. Vi har tagit fram en elektronisk personalenkät 

som personalen dagligen fyller i. Resultat kan enkelt följas via en webbportal. 1-11 september hade 

75 enkäter besvarats av samtliga yrkeskategorier. Personalen skattade i snitt att deras 

arbetsbelastning varit tillfredsställande till 6,63 och deras arbetsglädje under arbetspasset till 7,93 på 

en 10 – gradig skala. Totalt nöjdhetsindex var 7,31. Mätningarna kommer att fortsätta. 

 

Sammanfattning måluppfyllelse: 

Målen är inte uppfyllda, men vi ser förbättringar. 

 

Minska slöseri med patienters tid  

Öka kvalitet och patientsäkerhet  

Öka nöjdhet hos medarbetare  
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De mål vi satte vid 

projektstart är uppfyllda 

 Målen är inte uppfyllda, 

men vi ser förbättringar 

 Målen är inte uppfyllda, och 

inga förbättringar kan ses 

 

 

Så här fortsätter vårt förbättringsarbete 2014: 

Det pågår flera parallella förbättringsarbeten på sjukhuset;  

Patientflödet inom medicin- och thoraxdivisionen förbättras av en tvärprofessionell arbetsgrupp,  

projekt med apotekare och kommunkoordinator på akutmottagningen och tillsammans med 

universitetet startas en studentakut. Dessa projekt har visats påverka patientflödet på akuten och 

kommer att följas upp på framtida styrgrupps- samt teammöten.  

Utmaningar för det fortsatta förbättringsarbetet kan vara minskat antal vårdplatser, färre 

tjänstgörande läkare på kirurgakuten samt vakanser avseende akutläkare. 

 

Vår struktur för det fortsatta förbättringsarbetet: 

Beslut har fattats att styrgrupp och team skall fortsätta med uppdrag att samordna 
förbättringsarbetet avseende akutens interna samt externa processer. Med syfte att kontinuerligt 
engagera all personal i förbättringsarbetet kommer vi inom kort att införa en ”pulstavla”. På denna 
synliggör vi aktuell statistik, avvikelser samt pågående förbättringsaktivitet som ett redskap för daglig 
styrning. 
 

Reflektioner om vad vårt deltagande i projektet betytt: 

Framförallt har vi idag, både i teamet, medarbetarna på akuten och i styrgruppen en större kunskap 

om akutmottagningens komplexa verksamhet. Samordning och kommunikation med styrgrupp och 

medarbetare har möjliggjort förändring. Arbetet med utvecklandet av akutmottagningen som navet i 

sjukvårdssystemets kugghjulsmaskineri har bara börjat. Vi har visat att vi kan förändra om vi har en 

gemensam målbild - men det tar tid! Även blygsamt positiva resultat ger motivation att fortsätta. 

Framgång föder framgång och fler visar intresse till delaktighet i vårt förbättringsarbete! 

 

Våra Top 5 för att förbättra patientflöden: 

1. Vi har skyndat långsamt och kartlagt flödet metodiskt för att satsa på ett långsiktigt 

förändringsarbete med patienten i centrum. 

2. Vi har fått personalen delaktiga genom kunskap och förståelse för flödet samt utvecklat en 

elektronisk personalenkät för att kontinuerligt kunna följa hur personalen upplever sin arbetsmiljö. 

3. Förankring och kommunikation med styrgruppen har varit helt avgörande. 

4. Vi har fått patienterna delaktiga genom att dagligen samla in deras åsikter om besöket på 

akutmottagningen med hjälp av en elektronisk patientenkät. 

5. Vi har lyckats engagera kringliggande verksamheter. 

 

Våra tips till er som ska börja med ett förbättringsarbete: 

Före, under och efter förändring krävs statistik, mätningar och observationer för att man ska veta vad 

som behöver ändras samt för att se om en förändring lett till någon förbättring. 

Den största förutsättningen för lyckat resultat har varit att få alla berörda parter med på spåret. Att 

ha en beslutför styrgrupp med rätt mandat har också varit viktigt. Största utmaningen har varit att 

synkronisera alla pågående förändringar. Sist men inte minst – våga prova!! 

 

Hit har vi nått på Indextavlan: Vår bedömning är att vi nått 7,5: förändringar har börjat testas och 

förbättringar kan ses i delar av flödet. 
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