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En modell för kvalitetsut-
veckling av arbetet vid svenska
akutmottagningar presenteras
av en arbetsgrupp inom Medi-
cinska kvalitetsrådet. Arbets-
gruppen vill att akutmottag-
ningarna delas in i två olika ka-
tegorier: akutmottagning vid lä-
karstationer och akutmottag-
ning vid sjukhus. Kvalitetsarbe-
tet i sig föreslås bygga på resul-
tatinriktade  kvalitetsindikato-
rer som är relaterade till nivån
på den utrustning,  kompetens
och tillgänglighet etc som finns
på varje enskild akutmottag-
ning.

Medicinska kvalitetsrådet (MKR)
anser att akutmottagningar är ett myc-
ket angeläget område för kvalitetsarbe-
te; volymen är stor och arbetet bedrivs
på många olika enheter över hela lan-
det. Resurserna är däremot olika på oli-
ka mottagningar och det är, enligt rådets
mening, troligt att det kan finnas bety-
dande skillnader i omhändertagandet:
»Arbetet sker ofta under tidspress, och
risken för misstag med allvarliga konse-
kvenser finns alltid med i bilden.»

Den arbetsgrupp om akutmottag-
ningar som rådet tillsatt har haft i upp-
drag att diskutera och tydliggöra meto-
der som kan stimulera akutmottagning-
ar till  ett kontinuerligt kvalitetsutveck-
lingsarbete. 

Chefsöverläkare Kerstin Hulter-Ås-
berg, som varit sammankallande i  arbets-
gruppen, betonar att den dock inte tar
ställning till den invecklade frågan om
hur en optimal akutorganisation i Sverige
skall se ut i mer övergripande mening,
t ex geografiskt och resursmässigt.

Övergripande modell
Utgångspunkten för arbetet har istäl-

let varit att ta fram en övergripande mo-
dell för kvalitetsutveckling som kan an-
vändas inom alla sorters enheter för akut
omhändertagande, inklusive vissa pri-
märvårdsenheter.  Gruppen vill framför-
allt verka för att Socialstyrelsens före-
skrifter om  systematisk och kontinuer-
lig kvalitetsutveckling används på ett
enhetligt sätt över hela riket.

– Det förs en ständig diskussion om
våra akutmottagningar och deras kom-
petens. Det handlar mycket om att syn-
liggöra kvalitetsfrågor på akutmottag-

ningar och att etablera rutiner som kan
underlätta en kontinuerlig kvalitetsut-
veckling, dvs till skillnad från medi-
cinsk revision som görs vid enstaka ut-
valda tillfällen. Eftersom akutmedi-
cinsk verksamhet sträcker sig över flera
specialiteter är det extra intressant att
granska  hur det är med kvalitetsaspek-
terna, säger Kerstin Hulter-Åsberg.  

MKRs arbetsgrupp föreslår att kvali-
tetsgranskningen görs enligt en  metod
som används vid klinisk revision och
där man försöker blottlägga treenighe-
ten struktur, process och resultat i en ut-
vald klinisk verksamhet. Målsättningen
är att alla akutmottagningar i Sverige
skall kunna relateras till en enhetlig
kvalitetsstandard, bl a via jämförande
referenser till ett antal definierade kva-
litetsindikatorer. 

Arbetsgruppen påpekar i sin nyligen
offentliggjorda rapport att begreppet
akutmottagning har bredare betydelse än
vad många kanske tänker sig. Akutbesök

görs på många olika enheter i varierande
vårdnivåer, och inte alls bara på traditio-
nella akutmottagningar på sjukhus. 

Socialstyrelsen har på grundval av
sjukvårdsregistret gjort en beräkning av
volymen akutsjukvård vid sjukhus un-
der tiden 1987–1991 [1]. Vårdtillfälle-
na har i studien delats upp i akuta och
planerade. 

Med denna definition svarade akuta
vårdtillfällen för två tredjedelar av
samtliga vårdtillfällen. I absoluta tal rör
det sig om ca 750 000 vårdtillfällen per
år. Därav tog länssjukhusen hand om 40
procent och länsdels- respektive region-
sjukhusen om vardera 30 procent.

Det görs totalt över 10 miljoner lä-
karbesök i primärvården varje år. 

Studier av enskilda landsting indike-
rar att akutbesöken uppgår till 0,3–0,4
besök per invånare och år, varför man
under alla omständigheter måste räkna
med flera miljoner akutbesök per år i
primärvården.

– Särskilt på landsbygden är allmän-
läkarna ofta första instans för akutbe-
sök.  Det finns många husläkarmottag-
ningar och vårdcentraler som i prakti-
ken fungerar som små akutmottagning-
ar. De har god utrustning och förväntas
kunna göra de insatser som alla akut-
mottagningar gör: fria luftvägar, sätta
nål och ge chockbehandling och defi-
brillera hjärtflimmer osv. 

– Samtidigt är det en oerhört svår
roll att vara första instans på de villkor
som husläkare arbetar under, att korrekt
och på egen hand t  ex  selektera de akut-
fall som måste vidare i vårdkedjan, på-
pekar Kerstin Hulter-Åsberg.  

Två kategorier 
Det finns stora skillnader mellan

akutmottagningar när det gäller till-
gänglighet, geografisk och tidsmässig,
kapacitet, dvs hur många fall klarar
mottagningen? Gemensamt för alla är
dock, betonar arbetsgruppen, att de
måste ha god kvalitet inom sitt kompe-
tensområde:

Utredningen föreslår att landets
akutmottagningar delas in i två katego-
rier – akutmottagning vid läkarstationer
och akutmottagning vid sjukhus – med
var för sig specificerad kompetens och
tillgänglighet. 

Grundbemanning, öppettider och
tillgång till vårdplatser och servicespe-
cialiteter etc skall vara dokumenterade
och väl kända. 

Arbetsgruppen har – för att höja och

Medicinska kvalitetsrådet lanserar:

Strategi för kvalitetsutveckling 
vid svenska akutmottagningar

Medicinska kvalitetsrådet (MKR)
bildades 1992 som ett gemensamt or-
gan för Läkarförbundet och Läkare-
sällskapet med uppgift att främja kva-
litetsutveckling i hälso- och sjukvår-
den, särskilt när det gäller dess medi-
cinska innehåll. MKR har till uppgift
att samordna det arbete som bedrivs
inom läkarförbundets specialitetsför-
eningar och Läkaresällskapets sektio-
ner och ta initiativ i övergripande frå-
gor. Rådet har åtta ledamöter med
lång erfarenhet från både små och sto-
ra sjukhus samt primärvården. 

MKR strävar efter att utveckla me-
toder och hjälpmedel som kan stödja
enskilda vårdenheters arbete med
kvalitetsutveckling. MKR vill upp-
muntra vårdenheterna till att bl a föl-
jande åtgärder: 

att bedriva en kontinuerlig intern
uppföljning av sitt arbetssätt och sina
medicinska resultat, att spontant jäm-
föra sin egen verksamhet med andra
liknande prestationer och att välkom-
na externt stöd i form av medicinsk
kvalitetsrevision. 

Rådet har deklarerat att läkarkåren
måste ta ett stort ansvar för kvalitets-
utveckling i vården och att kvalitetsut-
veckling är oupplösligt förenad med
ett gott ledarskap. 
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bevara kvaliteten – även utarbetat ett
förslag på generella kvalitetsindikato-
rer som skall kunna fungera som instru-
ment för ett kontinuerligt kvalitetsfräm-
jande arbetssätt. Mottagningarna skall
ha en grundläggande kompetens som är
gemensam, medan det, av naturliga
skäl, kan finnas betydande skillnader i
tillgänglighet, utrustning och beman-
ning: 

• Akutmottagning – läkarstation  
Mottagningen är vanligtvis öppen

delar av dygnet men kan vara öppen
hela dygnet.  

Gemensam grundkompetens för
akutmottagningar inom denna kategori
är att man klarar avancerad hjärt–lung-
räddning, fria luftvägar och det finns
kompetens att bedöma och handlägga
de flesta tillstånd på platsen eller förbe-
reda för transport till sjukhus. 

Mottagningen skall bl a  ha defibril-
lator, inhalator, pulsoxymeter, utrust-
ning för syrgas och utrustning för intra-
venösa infusioner. Det skall även finnas
telefon eller radiokommunikation med
ambulans och sjuksköterskebaserad te-
lefonrådgivning och även en katastrof-
plan. Bemanningen utgörs av specia-
listkompetent läkare i allmänmedicin,
eller legitimerad läkare i primärjour
med specialist i allmänmedicin i bered-
skap. Även när mottagningen är stängd
finns läkare i beredskap för att bl a del-
ta i katastrofinsatser, konstatera döds-
fall och skriva vårdintyg.

• Akutmottagning – sjukhus
Mottagningarna har en gemensam

grundkompetens enligt samma kriterier
som ovan. Akutmottagningen är öppen

dygnet runt. Utöver den kompetens som
finns vid läkarstationer har akutmottag-
ning – sjukhus tillgång till vårdplatser
för hjärtövervakning och respirator,
anestesiologisk och radiologisk kompe-
tens samt kemiskt laboratorium  dygnet
runt. Sjukhuset kan ha akut operations-
beredskap. Alternativt har mottagning-
en tränad handläggningsrutin och tid-
plan för ett ömsesidigt, interaktivt sam-
arbete med sjukhus som har akut opera-
tionsberedskap.

Akutmottagningen bör vara beman-
nad med minst två legitimerade läkare i
primärjour samt specialistkompetenta
läkare i internmedicin och kirurgi/orto-
pedi i beredskap. Har man icke-legiti-
merad läkare i primärjour, exempelvis
AT-läkare måste speciella åtgärder vid-
tas, t ex intermediärjour och särskilda
kompetenshöjande utbildningsinsatser.

Medicinskt ansvar och handled-
ningsansvar åvilar den specialistkom-
petente läkaren. Sjukhus med mycket
stort upptagningsområde har, beroende
på verksamhetens innehåll och omfatt-
ning, flera jourlinjer för ytterligare spe-
cialiteter.

Kriterier och indikatorer
Kvalitetsgranskning skall blottlägga

struktur, process och resultat i verksam-
heten. Utöver dessa generella indikato-
rer rekommenderar arbetsgruppen att
kvalitetsarbetet kompletteras med mät-
ning och uppföljning av s k markörom-
råden, dvs en diagnos eller ett problem
som är vanligt förekommande vid akut-
mottagningen. 

Valet av markörområde och tillhö-
rande kriterier/indikatorer bör respekti-
ve specialitetsförening göra. Exempel
på markörområden är akut omhänderta-
gande vid bröstsmärta (allmänmedi-
cin), akut omhändertagande vid gastro-
intestinal blödning (kirurgi), akut om-
händertagande vid öppna frakturer (or-
topedi) och akut omhändertagande vid
misstänkt hjärtinfarkt respektive stroke
(internmedicin).

Struktur, process och resultat
Arbetsgruppens lista över grundläg-

gande strukturindikatorer  vid kvalitets-
granskning av akutmottagningar på lä-
karstationer och sjukhus innehåller bl a
frågor som: 

Vilken läkarbemanning finns i
jour/bakjour? Är eventuella delegatio-
ner till olika personalkategorier klart
dokumenterade och årligen uppdatera-
de? Finns akutfallsregister? Dokumen-
teras all rådgivning, även telefonrådgiv-
ning? Utöver detta föreslås separata
strukturindikatorer för respektive kate-
gori. För läkarstationerna ställs t ex frå-
gan om öppettiderna är tydligt angivna
på vägskyltar. För akuttmotagningar på
sjukhus ställs bl a  frågor om det finns

akut operationberedskap och om det
finns läkare med uppdaterad akutmedi-
cinsk utbildning vid sjukhuset.

Inom kategorin process   ställs bl a
frågor av typen: kan hjärt–lungrädd-
ning starta inom 30 sekunder?  Kan lä-
kare finnas tillgänglig på akutmottag-
ningen inom 1–2 minuter?  Sker regel-
mässig rapportering/diskussion av inci-
denter/felbehandlingar?

Förslaget om grundläggande resulta-
tindikatorer – som skall gälla för både
läkarstation och sjukhus – omfattar mo-
ment som: 

Hur stor andel av de akut sökande
patienterna inom respektive disciplin
färdigbehandlas utan inläggning eller
vidareremiss? Hur stor andel av de akut
sjuka patienterna inom respektive disci-
plin remitteras vidare till sjukhus/annat
sjukhus?  Hur ofta återkommer akut sju-
ka patienter oplanerat inom tre dygn för
samma besvär inom respektive disci-
plin? Finns det fastlagd rutin för att ta
reda på patientens uppfattning av de
akuta omhändertagandet?

Arbetsgruppen har inte bedömt det
som meningsfullt att söka finna gemen-
samma kvalitetsindikatorer som kan
tillämpas på alla vårdenheter som har
akutverksamhet i vid mening. För det
första har gruppen i huvudsak inriktat
sig på somatisk akutverksamhet. Det
enda undantaget av psykiatrisk karaktär
är suicidförsök. För det andra har grup-
pen fokuserat på sjukdomar och skador
som kräver ett snabbt omhändertagande
för att patienten inte skall avlida eller få
allvarliga men. 

I praktiken innebär detta att de före-
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Treenigheten struktur, process och
resultat som omnämns i texten är rela-
terade till en allt oftare använd modell
och begreppsapparat  för att värdera
kvalitet i vården som har utvecklats av
professor Avis Donabedian vid Mi-
chigans universitet, Ann Arbor, USA.
Enligt Donabedian genomförs klinis-
ka revisioner som en noga strukture-
rad process som skall ta sikte på att
blottlägga tre viktiga kvalitetsdimen-
sioner i den granskade verksamheten: 

• Struktur avser en utvärdering av
organisatoriska förutsättningar och
yttre resurser.

• Process avser en granskning av
det kliniken/enheten  gör och av de
metoder som används för att nå upp-
satta mål.

• Resultat syftar på att den kliniska
revisionen skall  försöka precisera det
som den granskade enheten åstad-
kommer med de resurser den har och
de metoder som används.
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Chefsöverläkare Kerstin Hulter-Åsberg,
medicinkliniken och akutmottagningen
vid lasarettet i Enköping, är
sammankallande i arbetsgruppen om
kvalitetsarbete på akutmottagningar som
lagt fram en projektskiss för mer
målinriktad kvalitetsutveckling inom
akutsjukvården.



slagna kvalitetsindikatorerna är avsed-
da för dels sjukhus med somatisk kort-
tidsvård, dels sådana vårdcentraler/lä-
karmottagningar som har kompetens
och utrustning för att på platsen bedöma
och handlägga de flesta akuta tillstånd –
även hos spädbarn och större barn – el-
ler förbereda för transport till sjukhus.

Arbetsgruppen påpekar att det är
chefsöverläkarens ansvar att  kvalitets-
säkringsarbetet utförs. Detta underlät-
tas om enhetliga mått- och mätmetoder
utvecklas. Registersystem är nödvändi-
ga för uppföljning av resultatkvaliteten. 

Målsättningen bör vara att man vid
alla akutmottagningar har åtminstone
ett akutfallsregister som omfattar alla
individer som söker.

Arbetsgruppen skriver i sin rapport
att detta register bör innehålla uppgifter
om patientens namn, kön, ålder, boende
och diagnos respektive symtom som ve-
derbörande söker för. 

Dessutom behövs specifika diagnos-
register, exempelvis för svåra trauma-
fall, hjärtinfarkt, stroke, men dessa be-
höver inte vara direkt knutna till akut-
mottagningen. Dock måste de innehålla
uppgifter som täcker kvaliteten på akut-
mottagningen, exempelvis väntetider
och andra faktorer som kan påverka

vårdresultat och patienttillfredsställelse.  
Resultatuppföljning omfattar förut-

om de objektiva mått som kan fås ur oli-
ka registersystem också patienters
och/eller anhörigas uppfattning om
kvaliteten i det akuta omhändertagan-
det. Detta kan ske med hjälp av patien-
tenkäter, antingen riktade till vissa pati-
entgrupper eller till samtliga som söker,
periodvis eller mer kontinuerligt.

– Kvalitetsarbete måste  förstås pågå
kontinuerligt och genomsyra all perso-
nal. Kvalitetsutveckling är ingenting
som man gör en enda gång och sedan
bedömer som  avklarat.  

– En stor utmaning är vidare att  ut-
veckla ett gott konstruktivt samarbete ut
mot samhället. Akutmottagningarnas
samarbetsrutiner har breddats med
åren, bl a i form av utökat samarbete
med kommunernas äldrevård och soci-
alförvaltningar, säger Kerstin Hulter-
Åsberg.

Följa upp resultat
– Det handlar även om att etablera

ett gemensamt språk kring kvalitetsut-
veckling inom akutvården. Man kan se
vårt initiativ som en bro mellan hur det
är idag och i framtiden, även relaterat
till det måldokument om akutsjukvår-

dens framtid som Socialstyrelsen har
enats om. När varje akutmottagning föl-
jer upp sina egna resultat och jämför sig
med andra, så kan det bli ett bra incita-
ment för utveckling,  avslutar Kerstin
Hulter-Åsberg. 

Arbetsgruppens förslag kommer nu
att skickas ut på remiss till specialitets-
föreningarna och de sektioner inom Lä-
karförbundet och Läkaresällskapet som
kan förväntas ha intresse av detta. En
praktisk prövning av den föreslagna
modellen för kvalitetsarbete vid akut-
mottagningar planeras till hösten 1996.

Arbetsgruppen för kvalitetsutveck-
ling av akutmottagning  inledde sitt ar-
bete 1994 och har bestått av företrädare
för sex olika specialitetsinriktningar:
Ulf Théen (allmänmedicin), Kerstin
Hulter-Åsberg, sammankallande (in-
ternmedicin), Christer Wettervik (kar-
diologi), KG Janunger och Henrik Wei-
bull (kirurgi), Hans Törnquist (ortope-
di) och Claes Hollstedt (psykiatri).

Bo Lennholm

Referens:
1. Medicinsk faktadatabas, MARS.

Tema: Akut omhändertagande – en
konsekvensanalys. Socialstyrelsen,
1995.
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Jämtlands läns landsting har
nu beslutat att införa remiss-
tvång för specialistsjukvård.
Och remisstvånget ska även gäl-
la inom gynekologi, vilket är
unikt för svenskt vidkommande.

– Jag ser det bara som en po-
litisk maktdemonstration, säger
Ove Heide-Jörgensen som är lä-
nets enda privata specialist
inom gynekologi. 

Beslutet om allmänt remisstvång för
specialistsjukvård skulle egentligen ta-
gits av Jämtlands läns landsting redan
hösten 1996.  

Men kritiken blev hård, inte minst för
att tvånget även skulle gälla inom gyne-
kologi. Landstinget sköt på beslutet.

Men den 5 juni togs ändå beslutet:
remisstvång för specialistsjukvård gäl-
lande allt utom för barn- och ungdoms-
psykiatri, infektionskliniken och delar
av hudkliniken. Landstingsrådet Ingrid
Kallberg förklarar:

– Visst har vi lyssnat på protesterna.
Men vi har långa köer, inte minst inom
gynekologin, och specialisterna måste
användas till specialistsjukvård. 

– Idag kommer kvinnor till specia-
lister för preventivmedelsrådgivning,
graviditetskontroller och annat som kan
skötas av primärvården.  

Gynekologspecialist Ove Heide-Jör-
gensen tar emot cirka 5 000 patienter
per år (för länets privatvård som helhet
ligger antalet patientbesök på omkring
20 000 per år). Ove Heide-Jörgensen
menar att remisstvånget kommer att
leda till stora kostnadsökningar för
landstinget.

– Det är helt rätt tänkt att försöka
föra över fler patienter till primärvår-
den. Men då måste det också finnas
kompetens inom primärvården att ta
hand om dessa patienter. 

– Nu kommer många kvinnor att först
tvingas till primärvården, för att sedan på
remiss få komma till en specialist inom
gynekologi. Två läkarbesök i stället för
ett blir naturligtvis dyrare för landsting-
et, säger Ove Heide-Jörgensen.

En del debattörer menar att ett till-
stånd för nyetablering av ytterligare en
privat specialist inom gynekologi skul-
le kapa köerna rejält. 

Landstingsrådet Ingrid Kallberg är
negativ till den lösningen, men medger
samtidigt att det inte finns några bra kal-

kyler som jämför landstingets kostna-
der för privat specialistvård respektive
sjukhusbunden.

– Det är oerhört svårt att göra sådana
jämförelser. Men vi har ett mycket bra
sjukhus och det är viktigt att vi behåller
sjukhusets specialistsjukvård och inte
lägger ut mer resurser på stan.   

Den största negativa effekten med
remisstvånget blir det ändå för Jämt-
lands kvinnor, menar Ove Heide-Jör-
gensen. 

– Många kvinnor arbetar inom vår-
den och vill som patient av naturliga skäl
ofta inte träffa en läkare som man annars
kanske arbetar tillsammans med. Valfri-
heten försvinner vilket är allvarligt.

För att möta det ökade trycket på pri-
märvården inom gynekologi planerar
landstinget att öppna en speciell kvin-
nohälsa under 1997 i primärvårdens
regi, dock utan gynekologispecialist.   

En utvärdering av effekten av re-
misstvånget för gynekologisk specia-
listsjukvård är också planerad. En sådan
kan bli aktuell tidigast om ett år.

Landstinget ska även inleda samtal
med länets privatpraktiker för att få till
stånd någon form av vårdavtal. 

Peter Örn

Trots starka protester

Remisstvång införs i Jämtland


