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En utveckling av akutmedici-
nen bör ske utan en fragmente-
ring av intermedicinen i fler
subspecialiteter. Ett första steg
kan i stället vara en förbättrad
samverkan mellan olika specia-
lister, främst kirurger och akut-
medicinare. Här redovisas den
modell som fr o m i år tillämpas
vid Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset för den akutmedicins-
ka verksamheten och akutinta-
get.

Under senare år har många synpunk-
ter på akutsjukvård och verksamheten
på akutintagen framförts. Traditionella
gränssnitt mellan huvudspecialiteterna
har ifrågasatts och börjat lösas upp,
samtidigt som nya modeller inom akut-
medicin etablerats på flera sjukhus i
Sverige. Vi står också inför en förvän-
tad brist på specialister och en sjukvård
i behov av restaurering framför allt av
organisatorisk art. 

De många omorganisationerna inom
sjukvården kan vara ett tecken på att de
modeller som byggts upp inte är föränd-
ringsorienterade i tillräcklig grad. Verk-
samhetsproblem förklaras ofta med
brist på resurser utan analys av organi-
sationens effektivitet. Att skjuta till mer
pengar till en ineffektiv organisation
förlorar både patienter, huvudman och
sjukvårdsorganisationen på. 

På Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset (SU) finns en akutmedicinsk
verksamhetsmodell med stor utveck-
lingspotential och starkt intresse för
ökat ansvar för akutmedicin och verk-
samheten på akutintaget.

Förändrat
verksamhetsinnehåll
I tidigare artiklar har diskussioner

förts om hur akutvården på akutintagen
skall organiseras [1, 2]. På många sjuk-
hus planerar man att förändra, eller har
förändrat akutvårdsorganisationen. Det
finns flera orsaker till detta. 

Det akutmedicinska innehållet (in-
klusive kirurgi) har förändrats, vårdti-
der har kortats och möjligheten till

avancerad diagnostik hela dygnet har
förbättrats. Dessutom finns uppenbara
bemannings- och kompetensproblem
inom jourlinjerna på akutintagen. Vi
står också inför en läkarbrist som ytter-
ligare kommer att tvinga fram nya orga-
nisationsmodeller.

I en tidigare artikel redovisade vi en
modell för akutmedicinsk vård när pati-
enten väl passerat akutintaget [3]. I en
debattartikel har en grupp internmedici-
nare i Uppsala ställt frågan: »Behöver
Sverige akutmedicinare?» [2].

Vi är i de allra flesta stycken eniga
med Uppsalagruppen om hur akutmedi-
cin bör utvecklas, men vi anser att den-
na utveckling bör ske utan en ytterliga-
re fragmentering av internmedicin i fler
subspecialiteter. Vi vill här redovisa de-
lar av det fortsatta arbetet inom Sahl-
grenska Universitetssjukhuset och dis-
kutera hur vi tror att framtiden kommer
att se ut både på akutintagen och inom
akutmedicin.

Gårdagens modell
Hur akutvården är organiserad beror

givetvis på sjukhusets storlek och där-
med belastning på och tillgång till läka-
re för joursystemet. På större sjukhus,
centrallasarett och större, finns olika
modeller som i huvudsak bygger på tra-
dition och hur klinikerna är organisera-
de, och i många fall är det finansiella
gränssnitt som styr organisationsmo-
dellen.

Den till antalet dominerande patient-
kategorin på akutintagen, oavsett stor-
lek, är de med internmedicinska dia-
gnoser. Dessa utgör dessutom den do-
minerande gruppen av patienter som
läggs in på sjukhuset. På akutintaget
Sahlgrenska söker ca 58 000 patien-
ter/år. Av dessa är ca 26 000 medicinpa-
tienter och 32 000 kirurg-/ortopedpati-
enter. Denna grova indelning innehåller
givetvis både medicinska och kirurgis-
ka subspecialiteter. 

Den dominerande delen av dessa
patienter ses av primärjouren för medi-
cin, kirurgi och från och med i år även
ortopedjour. Av dessa läggs 45 procent
av medicinpatienterna, och 27 procent
av kirurg-/ortopedpatienterna in för
sluten vård. Inom vårt akutintag fanns
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fram till det senaste årsskiftet en tradi-
tionell bemanning inom huvudspecia-
liteterna och subspecialiteter att tillgå
vid behov.

Kompetensproblem 
På de flesta större akutintag är vän-

tetider och handläggningstider i många
fall för långa. En orsak kan vara att pa-
tienterna ibland väntar på att »rätt»
säng skall bli ledig. En annan orsak kan
vara att primärjouren har för kort erfa-
renhet och därmed också naturligtvis
ett lägre tempo, eller att tillgången till
subspecialistjourer gör att patienterna
vandrar runt mellan olika jourer på
akutintaget. 

Skälen till detta kan vara många,
men hög belastning i kombination med
upplevd för låg egen kompetens kan
medverka till fenomenet. Ett problem är
att även den som konsulteras ofta sak-
nar specialistkompetens. Huvudsyftet
med att upprätthålla en jourlinje inom
en subspecialitet är ju att tillföra kom-
petens, men detta saknas tyvärr alltför
ofta även på större sjukhus. 

Givetvis måste blivande subspecia-
lister även få eget ansvar och gå jour,
men detta måste ske med närvarande
kompetent backup-funktion i primärle-
det. Att man »remitterar internt» är ett
problem framför allt på de stora sjukhu-
sen, vilket ofta förlänger handlägg-
ningstiden på akutintaget avsevärt.

Akutmedicin
egen specialitet?
Frågan är om akutmedicin skall ut-

vecklas till en egen specialitet. Blir kva-
liteten bättre då? Vi tror inte att en egen
specialitet löser problemen. Skälen är
många, men ett av de viktigaste är att
Sverige är för litet, dvs klinikerna för
små och antalet läkare som skall funge-
ra som rekryteringsbas för litet om me-
dicinklinikerna fragmenteras i ytterli -
gare subspecialiteter. Denna åsikt har
också tidigare framförts av Svensk in-
ternmedicinsk förening [4]. Dessutom
finns för närvarande en trend att ej god-
känna alltför många olika subdiscipli-
ner, vilket vi tycker är bra.

Däremot är akutmedicin en stark
och dominerande gren inom internme-

dicin och kan utvecklas till att omfatta
även andra verksamhetsområden på det
sätt som beskrevs av Uppsalagruppen
[2]. Under en övergångsperiod bör man
dock organisera arbetet både på akutin-
tag och på medicinska akutvårdsavdel-
ningar  (MAVA),  så att framför allt kir-
urger och akutmedicinare får arbeta pa-
rallellt i stark samverkan. 

En viktig samverkanspartner i en så-
dan utveckling kan vara primärvården,
som bör delta i handläggningen av det
ofta stora antal primärvårdsfall som sö-
ker sjukhusens akutintag. En sådan ut-
veckling är logisk eftersom primärvår-
den redan nu har en stor andel »akuta»
patienter på sina mottagningar. Under
jourtid bör dock samverkan ske på, eller
i anslutning till, sjukhusens akutintag,
vilket skulle medföra stora logistikvins-
ter både i omhändertagande och i upp-
följning.

Dagens och
morgondagensmodell 
Inom verksamhetsområdet intern-

medicin på Sahlgrenska har man sedan
februari i år prioriterat verksamheten på
akutintaget utifrån kompetensbehovet,
genom att en överläkare dagtid arbetar
på akutintaget fram till kl 18.00. Dennes
uppgift är att prioritera och sortera akut-
fallen, utgöra en arbetsresurs och en
kunskaps-backup för dagjouren. 

Rekryteringen till överläkarfunktio-
nen sker genom att en grupp av intres-
serade specialister inom medicin bil-
dats. Alla har lång erfarenhet, och
många är dubbelspecialister med erfa-
renhet från flera av sjukhusets jourlin-
jer, inklusive bakjourslinjen. Dessa har
förbundit sig att tjänstgöra 3–4 veck-
or/år på akutintaget fördelade på 2 st
1–2-veckorspass. 

När överläkarfunktionen infördes
förändrades även dagjoursschemat var-
dagar. För närvarande tjänstgör dagtid,
utöver överläkaren, en läkare kl 08.00–
16.30 och en kl 15.00–21.00. Utöver
denna »dagbemanning» finns kvälls-
och nattjour kl 18.00–08.00, varav en kl
18.00–01.00 och en kl 01.00–08.00. 

Denna organisationsmodell utgår
från en behovsanalys uppbyggd på pati-
entflöden och kompetensbehov. Utvär-

dering av modellen görs under hösten
1998, men det allmänna intrycket är att
modellen fungerar med avsedd effekt,
dvs kortare handläggningstider samt
högre och närvarande kompetens. 

Modellen med 1–2-veckorspass
minskar slitaget på de läkare som tjänst-
gör på akutintaget, ett annars vanligt
problem utomlands. Dessutom medför
rekryteringsmodellen att flera specia-
liteter tillför sin kompetens i gruppen
och att grenspecialisterna tillförs kun-
skap via akutintaget ut till sina special-
enheter.

Ökad samverkan
och dynamik
Den tidigare beskrivna modellen för

sluten akutmedicinsk vård [3] finns nu
också etablerad på Mölndals sjukhus
och Östra sjukhuset. Ett starkt samarbe-
te finns också etablerat mellan »MAVA-
enheterna» i syfte att finna lämpliga ge-
mensamma riktlinjer för arbetet inom
SU-organisationen.

Morgondagens akutmedicinska mo-
dell kommer med stor sannolikhet att
innehålla fler patienter med diagnoser
som tidigare traditionellt ej handlades
av internmedicinare. Denna trend finns
redan på MAVA/Sahlgrenska, där vi
handlägger allt fler tidigare traditionellt
kirurgiska diagnoser. 

Orsaken till detta är att ett stort antal
av de patienter som söker primärt med
en kirurgisk diagnos ofta har flera in-
ternmedicinska diagnoser sedan tidiga-
re. Flera av dessa kan utgöra differenti-
aldiagnoser men kan också utgöra kom-
plicerande faktorer, som innebär ett hög-
re monitoreringbehov än vad som kan
erbjudas på en kirurgisk vårdavdelning.
Denna utveckling kräver större dyna-
mik och samverkan mellan specialister,
vilket ställer högre krav på samord-
ning från den medicinskt ansvarige på
MAVA.

Denna utveckling kan stöta på hin-
der bland traditionalister, men utifrån
vårdkvalitet kommer det med största sä-
kerhet bli bättre under förutsättning att
samverkan och rationella organisa-
tionsmodeller etableras och att tillräck-
lig kompetens finns. Dessutom behövs
kompetensmässig beredskap för tem-
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poväxling och dynamik i diagnostik/be-
handling.

Ledarskapet
måste vara tydligt 
Traditionellt finns inom sjukvården

många chefer, men ofta saknas ett gott
ledarskap, trots att det finns engage-
mang och en stark vilja på olika chefs-
nivåer. Bristande förmåga och resurser
att tillgodose att ledarna erhåller till-
räcklig kompetens spelar sannolikt stor
roll. Den nuvarande trenden inom sjuk-
vårdsorganisationen med dubbla chefer
på produktionsnivå kommer på sikt att
visa sig ineffektiv. Stor risk finns att led-
ningsfunktionerna utvecklas åt olika
håll med minskad medicinsk kvalitet
och säkerhet som följd. 

De s k platta organisationerna med
ett stort antal, ofta parallella, chefsbe-
fattningar som en ensam verksamhets-
chef skall kommunicera med bidrar
också till bristande funktionellt ledar-
skap. Ansvarslogik måste införas, dvs
att nödvändiga befogenheter delegeras
för att befattningshavarna skall kunna
hantera ansvaret. På många håll finns
emellertid en rädsla för att delegera
nödvändiga befogenheter ut till produk-
tionsnivå, med minskad motivation som
följd.

Sammanfattande synpunkter
Utvecklingen leder internmedicinen

in i en mer differentierad akutmedicin
än tidigare, och vi är övertygade om att
detta är en för patienten positiv utveck-
ling. För huvudmannen innebär det att
de opererande specialisterna på sikt kan
avlastas en del av arbetet på akutintaget
och rikta sin uppmärksamhet mot de pa-
tienter som läggs in på sjukhuset. 

En sådan förändrad verksamhet
måste ske gradvis och med tillräcklig
utbildningsaktivitet. En anpassning av
organisationen med ökad samverkan
mellan huvudspecialiteterna är också
nödvändig. Det är också mycket viktigt
att man vid uppbyggnaden av akutme-
dicinska enheter ser över ledarskapet,
och att ansvar och befogenheter följs åt
och att ansvarsintegritet respekteras.
Enheterna måste också vara resultatan-
svariga avseende ekonomi och kvalitet

men organiserade inom internmedicins-
ka verksamhetsområden. 

Ett sätt att driva på processen i en tyd-
lig riktning vore att i Sverige skapa ett
gemensamt forum för utbyte av erfaren-
heter och idéer mellan kolleger intresse-
rade av den akutmedicinska utveckling-
en. Intresserade kan höra av sig till
Bengt R Widgren, sektionen för akut-
medicin, division B, Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset, 41345 Göteborg. 

E-post:
bengt.widgren@sahlgrenska.se
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Läkartidningens
serie 1990–1992

i särtryck

När konsensus saknas om
hur läkaren bör behandla,
spelar den beprövade erfa-
renheten stor roll. Det 48-sidi-
ga häftet innehåller 32 korta,
praktiskt inriktade artiklar
med anknytning till vårdens
vardag och vänder sig till alla
kliniskt verksamma läkare.
Förutom diagnostik med tera-
pi speglas goda exempel på
prevention, ledningsfrågor
och administration.
Pris 55 kr. Vid 11–50 ex 50 kr,
vid högre upplagor 47 kr/ex.
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