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Redan under 1970-talet ställdes den
något provokativa frågan om »akutmot-
tagningen blivit den nye husläkaren»,
eftersom patientströmmen till akutmot-
tagningen ökat så kraftigt och många av
patienterna sökte hjälp för icke akuta
hälsoproblem [1]. En del patienter kun-
de betecknas som »storkonsumenter»,
det vill säga sökte akutmottagningen
minst 4, i extrema fall upp till 100,
gånger per år [2, 3]. 

Olika vägar har, på sjukhus i de stör-
re städerna, prövats för att få en del av
akutmottagningarnas patienter att söka
på en för dem mer adekvat vårdnivå.
Som exempel kan nämnas akutmottag-
ningen vid Södersjukhuset i Stockholm
där man låter en sjuksköterska göra en
bedömning av vårdsökandes »akut-
grad», Karolinska sjukhuset där en pri-
märvårdsjour samlokaliserats med
akutmottagningen, samt Göteborg där
man satsar på fristående »primär-
vårdsakuter» [4, 5]. På akutmottagning-
en vid Huddinge sjukhus genomfördes
på 1980-talet olika former av informa-
tionskampanjer och försöksverksamhe-
ter [6, 7]. Information och rådgivning
visade sig emellertid ha en marginell ef-
fekt på akutmottagningens storkonsu-
menter [8].  

Då det av den sedvanliga statistiken
inte framgår hur många av patienterna
som är storkonsumenter genomförde vi
en specialstudie av patientdatabasen. Vi
ville ta reda på hur många patienterpå
akutmottagningarna vid sjukhusen i
Stockholm som idag kan betecknas som

storkonsumenter, samt hur många be-
sökdenna grupp totalt gör. Vi ville ock-
så få en bild av hur enskilda storkon-
sumenters totala sjukvårdsutnyttjande
kan te sig.

Akutmottagningarnas
besöksstatistik
I samarbete med analysenheten på

beställarkontoret vid Sydvästra sjuk-
vårdsområdet använde vi Stockholms
läns landstings patientdatabas för att se-
lektera alla personer som sökt akutmot-
tagning vid sjukhus inom landstinget
åren 1993–1996. Uppgifter om dessa
personers kön, ålder och sjukvårdskon-
sumtion sammanställdes. Materialet
har varit helt avidentifierat genom att
kryptering använts. På detta sätt kan
man, utan att använda sig av person-
nummer, exempelvis följa patienters
vårdkedjor eller enstaka patienters och
gruppers sjukvårdsutnyttjande. 

För det totala besöksantalet vid akut-
mottagningarna i landstinget har vi valt
att presentera 1996 års statistik. För
akutmottagningen på Huddinge sjuk-
hus jämför vi besöksstatistiken för åren
1993–1996. För att belysa sjukvårdsut-
nyttjandet på individnivå har vi gjort en
sammanställning avseende de fem
högst konsumerande patienterna på
Huddingeakuten.

Under år 1996 gjordes sammanlagt
479 956 besök på akutmottagningarna
vid de tio Stockholmssjukhusen. För
dessa besök svarade 287 703 patienter.

Sex procent av patienterna (16 658
personer) var storkonsumenter, det vill
säga sökte akutmottagning minst 4
gånger under året, och svarade därmed

för 25 procent av akutmottagningarnas
samtliga besök. Bland storkonsumen-
terna fanns 1 566 patienter som gjorde
extremt många besök, 12–233 under
året (Tabell I). 

Akutmottagningen
vid Huddinge sjukhus
Vid Huddingeakuten var 5 procent

(2 147 personer) av de 47 349 patienter-
na storkonsumenter och svarade för 18
procent av de 70 700 besöken år 1996.
Besöksmönstret åren 1993–1996 var
tämligen konstant, det vill säga andelen
storkonsumenter varierade mellan 4
och 5 procent, och deras andel av besö-
ken varierade mellan 17 och 18 procent.
Drygt 100 patienter sökte varje år tolv
eller fler gånger, som mest vid 119 till-
fällen (år 1993). Kvinnorna utgjorde
något över hälften av både storkonsu-
menter och av övriga patienter. När det
gäller åldersfördelningen ökade ande-
len storkonsumenter med stigande ål-
der, från 4 procent i åldersgruppen 0–14
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En fjärdedel av samtliga be-
sök på akutmottagningarna vid
sjukhusen i Stockholm görs av
sex procent av akutmottagning-
arnas patienter. Dessa »storkon-
sumenter» uppger ofta hälso-
problem som av personalen
uppfattas vara icke akuta, var-
vid irritation kan uppstå i en
vårdmiljö med ett högt arbets-
tempo. Täta besök på akutmot-
tagning bör emellertid uppfattas
som en riskindikator, och en
samordning av vårdgivarnas in-
satser är önskvärd.

Tabell I. Antal patienter och besök vid samtliga akutmottagningar på sjukhus i Stockholms läns
landsting år 1996.

Antal besök
Patienter Besök

per patient Antal Procent Antal Procent

1 201 891 70,2 201 891 42,1
2 51 719 18,0 103 438 21,5
3 17 435 6,1 52 305 10.9
4–11 15 092 5,2 79 737 16,6

12–233 1 566 0,5 42 585 8,9

Totalt 287 703 100,0 479 956 100,0
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år till 7 procent i åldersgruppen 75 år
och äldre.

I Tabell II visas den totala sjuk-
vårdskonsumtionen för de fem patien-
ter som hade flest besök på akutmottag-
ningen vid Huddinge sjukhus år 1996.
Det framgår att alla fem patienterna, i
varierande omfattning, dessutom sökt
vård på akutmottagningar vid andra
sjukhus. Patient A hade sammanlagt
102 akutmottagningsbesök, varav 74
skett på Huddinge sjukhus. Patient D
hade gjort 50 av sina 51 besök där.
Samtliga fem hade gjort planerade
öppenvårdsbesök på sjukhus och alla
utom patient C hade även besökt läkare
inom primärvården. Även konsumtio-
nen av psykiatrisk vård och av sluten-
vård var betydande i gruppen.

Storkonsumenter
är sjukare än andra
Under ett kalenderår står storkonsu-

menterna i Stockholm för över 120000
akutmottagningsbesök, vilket i antal
motsvarar besöken vid ett par större
akutmottagningar. Av storkonsumen-
terna är drygt 1 500 personer extremt
högkonsumerande, med minst12 akut-
besök var per år. 

På akutmottagningen vid Huddinge
sjukhus har andelen storkonsumenter
minskat sedan 1970-talet [2], men fort-
farande är drygt 2 100 personer stor-
konsumenter. Deras sammanlagda an-
tal besök uppgår till nära 13000 varje år
på denna mottagning. De högst konsu-
merande patienterna visade sig ha ett
icke obetydligt antal besök även på
andra akutmottagningar.

Svårt sjuka patienter behöver själv-
fallet mycket sjukvård. Studier har visat
att storkonsumenter av vård på akut-
mottagning är sjukare än andra och har
en hög dödlighet; och följaktligen bör
göra anspråk på vård [2, 9].  Flera frå-
gor uppstår emellertid när det gäller hög
konsumtion av vård på akutmottagning.
Är akutmottagningen bästa alternativ
för täta besök? Har patienten möjlighet
att få en adekvat kontinuitet? Kan täta
besök resultera i irritation hos persona-
len så att patientens verkliga behov inte
uppmärksammas? Det är tveksamt och

flera studier har dessutom visat att pati-
enter som söker på akutmottagning för
mindre akuta tillstånd är mindre nöjda
med den vård och det bemötande de får
där [10-12].

Att akutmottagningens mångbesö-
kare i hög grad utnyttjar även andra
vårdformer framkommer av våra data.
Varför vänder de sig då så ofta till akut-
mottagningen, om de har »reguljära»
vårdgivare? Finns det risk för att
människor trots etablerade vårdkontak-
ter ändå erhåller en fragmenterad
sjukvård? När det gäller kroniskt sjuka
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Tabell II. De 5 patienter (A-E) som år 1996 hade högsta antalet besök (47–74)) på akutmot-
tagningen vid Huddinge sjukhus och deras totala sjukvårdsutnyttjande under året (vårdtillfällen
i öppenvård och slutenvård samt vårddagar) vid sjukvårdsinrättningar i hela Stockholms läns
landsting.

Antal vårdtillfällen per patient

A B C D E
Man Man Man Kvinna Kvinna

Vårdgivare 48 år 54 år 35 år 79 år 51 år

Akutmottagningar (somatisk) hela Sthlm 34 33 31 51 54
Akutmottagningar (psykiatrisk) hela Sthlm 68 34 32 – 9
Varav Huddinge akutmottagning
somatisk psykiatrisk 74 65 60 50 47
Somatisk öppenvård 20 7 10 38 67
Psykiatrisk öppenvård 3 11 108 – –
Allmänläkare primärvård 3 15 – 37 33

Summa läkarbesök i öppenvård 128 100 181 126 163

Övriga besök (distriktssköterska
paramedicin) 1 4 – 40 10

Slutenvårdstillfällen (somatisk) 12 6 1 18 5
Slutenvårdstillfällen (psykiatrisk) 27 12 5 – 6
Slutenvårdsdagar 65 55 6 30 77

År 1996 gjordes närmare
en halv miljon besök på
akutmottagningarna vid

de tio Stockholms-
sjukhusen. En fjärdedel
av besöken gjordes av
sex procent av patien-

terna. Var och en av
dessa storkonsumenter

sökte akutmottagning
minst fyra gånger under

året. Bland dem fanns
1 566 patienter som

gjorde extremt många
besök, 12–233 under

året. Bilden från
St Görans Sjukhus. F
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äldre patienter kan det också ifrågasät-
tas om inläggning på sjukhus alltid bör
ske via akutmottagningen vid en för-
sämring i tillståndet. Patient D hade till
exempel blivit inlagd 18 gånger under
året, varje gång via akuten. 

Med vetskap om att storkonsumenter
på akutmottagning utgör en speciell
högriskgrupp tror vi att det är särskilt
viktigt att skapa en helhetsbild av dessa
patienters problematik för att kunna er-
bjuda dem god och sammanhållen vård.
Vi har därför inlett en interventionsstu-
die som bygger på individuella lösning-
ar och ett utökat samarbete mellan olika
vårdgivare, som kommunens social-
tjänst, primärvårdsansluten eller sjukhu-
sansluten hemsjukvård, allmänläkare
och specialistmottagningar. Avsikten är
att utvärdera om detta kan ge storkonsu-
menter på akutmottagning bättre vård
och livskvalitet samt om modellen är häl-
soekonomiskt effektiv.
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Summary

Survey of heavy consumers of
emergency facilities in Stockholm;
six per cent of the patients acounted for
a quarter of emergency consultations

Helen Hansagi, Mariann Olsson, Stefan
Sjöberg

Läkartidningen 1998; 95: 5320-4

A small subgroup of patients accounts for a
substantial proportion of emergency room (ER)
consultations. Of the 479,956 consultations at
ER facilities at Stockholm hospitals in 1996, a
quarter were accounted for by six per cent of the
patients, a subgroup characterised by at least
four ER consultations during the year. Some
1,500 patients consulted 12–233 times. Analy-
sis of the care-seeking habits of five extremely
heavy ER-facility consumers showed them also
to be heavy consumers of other health care 
ervices such as primary and tertiary facilities.
Since previous studies have shown heavy ER-
facility consumers to be a vulnerable subgroup
both medically and socially, co-ordination and
planning of their care might well be beneficial.
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MISSÖDEN
MISSTAG

MISSBRUK
i sjukvården

Vad händer i slutna rum då
läkare blir problem? Hur lö-
ser man konflikter vid mis-
söden i vården? Vem kan
ge ett bra stöd till anmälda
läkare?
Under 1994–95 publice-
rade Läkartidningen 21
artiklar om problemläkare,
läkarproblem, ansvarsfrå-
gor och patientförsäkring-
en. De har nu samlats i ett
80-sidigt häfte, som kan 
beställas med kupongen
nedan.
Pris 75 kronor. Vid 11–50
ex 67 kronor, vid högre upp-
lagor 63 kronor/exemplar.
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