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Arbetsuppgifternas tilltagan-
de komplexitet samt ökande
subspecialisering inom intern-
medicin och kirurgi har föran-
lett förslag om en särskild speci-
alitet för akutmedicin. Svensk
internmedicinsk förening (SIM)
menar att specialistkompetens i
internmedicin utgör den natur-
liga basen för en akutmedicinsk
inriktning.

Nyligen diskuterade Lars Lind och
medarbetare från Uppsala i Läkar-
tidningen behovet av specialutbildade
akutmedicinare i Sverige [1]. SIM har
tidigare initierat en diskussion med
andra berörda specialiteter i denna frå-
ga [2]. SIM delar uppfattningen att spe-
cialistutbildning i internmedicin kom-
pletterad med viss anestesi- och kirurgi-
utbildning ger de bästa förutsättning-
arna att tillfredsställande handlägga
mångfasetterade akutmedicinska pro-
blem.

Komplettering av utbildningen tar
emellertid tid och det utvidgade ansvars-
området kräver nytillskott av resurser.
Fördelningen av akutmedicinska arbets-
uppgifter och resurser måste diskuteras
gemensamt av i första hand allmänme-
dicinare, internmedicinare, kirurger och
anestesiologer.

Diagnostik och behandling
Akutsjukvården utvecklas snabbt,

liksom övriga delar av den moderna
sjukvården. En tidigare dominerande
sorteringsfunktion har i hög grad ersatts
av tidigt och snabbt omhändertagande
av sjuka och skadade, innefattande pre-
cis diagnostik samt  specifika och rikta-
de åtgärder. Tillstånd som vi för 15 år
sedan bara kunde konstatera kan idag
snabbt diagnostiseras och behandlas.

Samtidigt har en långt gången sub-
specialisering ägt rum. Inom de båda
huvuddisciplinerna internmedicin och
kirurgi har vi sett hur antalet generalis-
ter minskat till förmån för grenspecia-
lister. Grenspecialiteterna har på de
större sjukhusen i ökande omfattning
dragit sig ur moderdisciplinernas jour-
system. 

Detta har medfört att allt färre indi-
vider delar på den osorterade akut-
sjukvården, med åtföljande hårdare jour-
belastning för dem som finns kvar. Till
detta kommer ökade svårigheter att
upprätthålla den breda kompetens som
akutsjukvården kräver.

Inom allmänkirurgin har sedan ett
par år framförts att det minskande anta-
let operationstimmar per kirurg beror på
jourtyngden inom disciplinen. Man har
också inom allmänkirurgin ett påtagligt
generationsskiftesproblem med en snart
stundande brist på tränade kirurger.
Därför har det föreslagits att man ska in-
rätta en ny specialitet av amerikanskt
slag, emergency room doctors, vilken
skulle överta stora delar av kirurgernas
arbetsuppgifter på våra akutmottag-
ningar.

Internmedicin
en akutspecialitet
Till skillnad från kirurgin framstår

inom internmedicinen den akuta verk-
samheten som ett grundelement. En
överväldigande majoritet (80–90 pro-
cent) av internmedicinens patienter ut-
görs av akut inkommande fall. Intern-
medicinen är en akutspecialitet. 

De som väljer att huvudsakligen ar-
beta med akutmedicin kommer framför
allt att möta akuta komplikationer till
kroniska internmedicinska sjukdoms-
tillstånd. En bred och fördjupad intern-
medicinsk kunskap måste därför be-
traktas som en nödvändig grund för den
som skall vara en god akutmedicinare.

En del av färdigheterna hos ameri-
kanska emergency room doctors finns
av tradition hos våra anestesiologer,
som är de som är bäst skickade och vana
vid att intubera och lägga centrala infar-
ter i trängda lägen. Det vore nog oklokt
att försöka lära upp en ny yrkesgrupp att
ta över dessa arbetsuppgifter, även om
basal färdighet i detta naturligtvis är an-
vändbar för akutmedicinaren.

Risk för utbrändhet
En helt annan aspekt på att arbeta

som akutläkare är, enligt vårt förme-
nande, att ytterst få, om ens någon, med
bibehållen kvalitet och ork i arbetet kan
vara akutläkare under en hel yrkeskar-
riär. Den som väljer att under längre el-

’’ Enligt vår uppfattning
skulle internmedicinen suc-
cessivt kunna överta vissa
uppgifter på akutmottag-
ningarna från allmänkirur-
gin. De flesta diagnostiska
åtgärder som kirurgerna av
tradition utför på akuten
kräver ju inte kirurgisk in-
tervention.’’
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ler kortare tid arbeta inom akutmedici-
nen bör ha någon annan yrkesinriktning
att kunna falla tillbaka på. 

Det är enligt vår uppfattning därför
inte lämpligt att skapa en ny akutspeci-
alitet. 

I stället bör man ge möjligheten  för
läkaren att skaffa sig särskild kompe-
tens i akutmedicin inom specialiteten
allmän internmedicin eller i kombina-
tion med någon av dess grenspecialite-
ter, framför allt kardiologi. 

Man kan därvid tänka sig olika kom-
binationer och lösningar, där man väljer
att inrikta sig på akutmedicin under kor-
tare eller längre perioder och där långa
sammanhängande perioder av akutme-
dicinskt arbete bör ingå i specialisttjänst-
göringen.

Uppgifter kan f lyttas
Enligt vår uppfattning skulle intern-

medicinen successivt kunna överta vissa
uppgifter på akutmottagningarna från
allmänkirurgin. De flesta diagnostiska
åtgärder som kirurgerna av tradition ut-
för på akuten kräver ju inte kirurgisk in-
tervention. Vissa sjukdomstillstånd som
av hävd kallas kirurgiska är idag sådana
som i första hand inte åtgärdas kirur-
giskt, t ex njurstensanfall, gallstensan-
fall, akut pankreatit, ulcus, etc.

Genom att under de närmaste åren
bibringa internmedicinska läkare ytter-
ligare diagnostiska och terapeutiska
färdigheter är det fullt möjligt för den
internmedicinska disciplinen att grad-
vis överta akuta arbetsuppgifter från all-
mänkirurgin. Detta blir särskilt angelä-
get eftersom utbildningen av specialis-
ter skall försörja både akutmottagning-
arna på stora sjukhus och länsdelslasa-
rett med för akutverksamheten kompe-
tenta läkare. 

Dessutom måste kontinuerlig kom-
petensutveckling inom de områden som
krävs för akuttjänstgöringen både avse-
ende primär- och sekundärjourer priori-
teras och bli ett obligatoriskt moment i
tjänstgöringen för alla internmedicins-
ka grenspecialister.

Vi menar att denna utveckling till
och med kan vara önskvärd för intern-
medicinen som på grund av sitt redan
stora inslag av akutverksamhet av hävd
värnat om den breda kliniska kompe-
tensen.
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Akutmottagningsläkare debatteras nu
livligt i Sverige och intresset är stort på
många håll att komma igång med läkare
knutna till akutmottagning. Olika pro-
gram för att öka och bredda kompetensen
hos läkare som tjänstgör på akutmottag-
ningar pågår som försöksverksamhet.
Flera artiklar i detta ärende har kommit
under det senaste året i såväl
Läkartidningen som Dagens Medicin. 

Stockholms läns landsting gjorde
under vintern 1997–1998 en utredning
om akutmottagningsläkare som vi med-
verkade i. Denna kom fram till rekom-
mendationen att starta en utveckling mot
heltidsanställda läkare på akutmottag-
ningar och tog fram ett utkast till mål-
beskrivning för en sådan akutmottag-
ningsläkare. 

Även om förutsättningarna varierar
på olika håll i landet, tycks de flesta vara
överens om att det föreligger ett behov
av en ny typ av kompetens på akutmot-
tagningen för att möta dagens och mor-
gondagens krav på högkvalitativ akut-
vård och kunna bedriva en bra utveck-
ling av akutvården.

Vilk en kompetens behövs?
Nuvarande specialiteter, såväl in-

ternmedicin som kirurgi och ortopedi,

lägger in från 60 upp till mer än 90 pro-
cent av sina patienter akut, men har
dessutom en omfattande slutenvårds-
verksamhet och elektiv mottagnings-
verksamhet. 

Det vore olyckligt om debatten om
akutmottagningsläkare kom att förlora
sig i en revirstrid mellan olika speciali-
teter, och det vore en stor fördel om en
konstruktiv debatt i stället kunde inrikta
sig på vilken kompetens som behövs på
akutmottagningen och hur denna skall
åstadkommas. 

Alla nuvarande specialiteter med hög
andel av sin verksamhet på akutmottag-
ningen behandlar i sina målbeskriv-
ningar också mycket icke-akut verk-
samhet.

Med dagens stora kunskapsmängd
och expansion är det rimligt att man i
målbeskrivningen för akutmottagnings-
läkare tonar ner kunskapsmål som inte
är nödvändiga för det direkt akuta om-
händertagandet. 

I ett inledningsskede tror vi att re-
krytering av dessa läkare i första hand
sker bland intresserade yngre t ex intern-
medicinare, kirurger och narkosläkare.
Beroende på bakgrund och förutsätt-
ningar ges dessa individuell utbildning
och erhåller då särskild behörighet.

Vi tror också att intresse för akutfrå-
gor och ett eget val att arbeta på akut-
mottagning är viktigare framgångsfak-
torer än en viss formell bakgrund. På
sikt kanske rekryteringen av akutmottag-
ningsläkare inte sker från någon av de
etablerade specialiteterna utan från de
nya unga entusiastiska AT-läkarna som
önskar få en bred akututbildning.

Vid årets Riksstämma anordnas ett
symposium om akutmottagningsläkare
och vi hoppas då att det blir en stimule-
rande diskussion om akutmottagnings-
läkarens framtid.
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Kommentar:

Akutmottagningsläkare är inte en revirfråga


