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❙ ❙ De senaste årens besparingar inom
framför allt akutsjukvården har lett till
en alltmer ökande belastning på de in-
ternmedicinska klinikerna, vilket också
objektivt kunnat verifieras i SPRI-rap-
porterna »Verksamhetsberättelser för in-
ternmedicin« sedan 1993 [1]. Skräm-
mande förhållanden på vissa kliniker har
också uppmärksammats i de offentliga
medierna.

Socialstyrelsens expertgrupp i intern-
medicin beslöt sommaren 1999 att göra
en mindre inventering av det aktuella lä-
get under hösten 1999 – väl medveten
om att belastningen på akutklinikerna är
störst under vårmånaderna, vilket stöds
av Socialstyrelsens undersökning av be-
läggningssituationen vid medicinklini-
ker i januari 1999.

Klinikerna på 14 sjukhus i landet ut-
valdes representerande både storstads-,
läns- och länsdelssjukhus. En skriftlig
enkät utsändes till dessa och förhållan-
dena skulle studeras under ett mätdygn i

oktober (onsdagen den 13/10), novem-
ber (söndagen den 14/11) och december
(måndagen den 6/12). För att minimera
risken för feltolkning av frågor i formu-
läret togs även en telefonkontakt med
klinikerna av expertgruppens medlem-
mar

Beläggning
Resurser i form av tillgängliga (dispo-
nibla) vårdplatser framgår av Tabell I.

Antalet disponibla vårdplatser är näs-
tan genomgående lika med antalet fast-
ställda, eftersom enkäten omfattar tre
dygn som inte berörs av några sommar-
stängningar. Två kliniker hade reducerat
vårdplatsantal till följd av personalbrist
(Falun, Uddevalla). Det låga vårdplats-
antalet i Falun förklaras av att kardiolo-
gin bildat egen klinik. Joursamverkan
sker mellan klinikerna.

Beläggningen under dygnet mätt vid
fyra olika tidpunkter redovisas för de tre
dygnen i Figur 1.

Genomgående är beläggningen hög,
över 85 procent vid 80–90 procent av
klinikerna. Den var mycket hög, över
100 procent, på tre kliniker av tolv i ok-
tober, sex kliniker av elva i november
och åtta kliniker av elva i december.

Omsättning
Av Figur 2 framgår att vissa kliniker har
en enormt hög omsättning under dygnet.
Den uppgår till drygt 20 procent av vård-
platsantalet under oktober och novem-
ber, vilket givetvis innebär mycket kor-
ta vårdtider och därmed en mycket an-
strängd arbetssituation för samtliga
vårdkategorier.

Genomgående ses en lägre omsätt-
ning under söndagsdygnet. Men även
här sker utskrivningar av patienter på
samtliga kliniker. Storstadsklinikerna
har genomgående den högsta belägg-
ningen.

Figur 3 visar att en mycket stor andel

av dem som söker akut blir inlagda, vil-
ket sannolikt är ett uttryck för att akutsö-
kande i allmänhet är svårt sjuka.

Samarbete och kompetens
Ungefär hälften av klinikerna samarbe-
tar med andra kliniker så att ännu inte
färdigbehandlade patienter förs över till
annan vårdform, vilket innebär att vård-
tiderna för dessa patienter kunnat för-
kortas på akutkliniken.

Som framgår av Figur 4 är primär-
jourens kompetens genomgående myck-
et hög. Vissa kliniker har till och med
specialister, och som sekundärjour en
ännu inte färdigutbildad som får hand-
ledning under jouren. På en del kliniker
finns dessutom annan hög kompetens att
tillgå.

Icke adekvata vårdplatsplaceringar
Sex sjukhus rapporterade att de tvingats
utplacera patienter på andra kliniker. Ta-
bell II visar också att lika många kliniker
hade »felplacerade« patienter på den
egna kliniken (till exempel  hjärtsvikts-
patient som vårdas på neurologiprofile-
rad enhet).

Medicinskt färdigbehandlade
Figur 5 visar den procentuella andelen
medicinskt färdigbehandlade av dispo-
nibla vårdplatser. Storstadsklinikerna fö-
refaller ha svårare att kunna skriva ut sina
medicinskt färdigbehandlade patienter.

Diskussion
Trots att den aktuella inventeringen ut-
fördes under hösten, som är den period
under året då klinikernas resurser är
som störst, bevisas än en gång medi-
cinklinikernas utsatta läge. Resultatet
stämmer väl med en undersökning av
Socialstyrelsen i januari 1999 [2]. Då
gjordes oanmälda besök på 63 slump-
vis uttagna sjukhus. Inte mindre än
51 (80 procent) av medicinklinikerna
uppvisade överbeläggningar. Riskerna
med dessa överbeläggningar betonas
särskilt i denna rapport. Trots att jour-
kompetensen numera är mycket hög på
klinikernas jourmottagningar lägger
man in en stor andel av patienterna som
söker akut. De genomförda besparing-
arna med stängda vårdplatser som följd
har också drivit fram en mycket hög
omsättning av de disponibla vårdplat-
serna. För att klara detta sker numera ut-
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Medicinsk säkerhet äventyras
av stor omsättning per vårdplats
Beläggningen är fortfarande är mycket hög, visar en enkätundersök-
ning på 14 internmedicinska kliniker hösten 1999. Patientomsätt-
ningen per vårdplats är så stor att vårdverksamheten ansträngs och
den medicinska säkerheten kan äventyras. Samtidigt har en del klini-
ker, framför allt storstadskliniker, fortfarande många kvarliggande
medicinskt färdigbehandlade patienter. Undersökningen visar också
att jourhavandes kompetens numera är hög.



skrivning av patienter under dagens alla
timmar och under veckans alla dagar.
Trots dessa ansträngningar är belägg-
ningen av vårdplatserna ofta över den
nivå som tidigare ansågs optimal för en
klinik som måste vara rustad för att ta
emot en stor andel akuta patienter (över
90 procent). Man tvingas belägga icke
adekvata vårdplatser både på den egna
och på andra kliniker. Av den anled-
ningen kan man ifrågasätta om den me-
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Tabell I. Klinikernas vårdplatsresurser, 13 oktober (onsdag), 14 no-
vember (söndag) respektive 6 december (måndag) 1999.

Antal tillgängliga vårdplatser
Okt Nov Dec

Storstad
Södersjukhuset 187 187 187
S:t Göran 111 111 111
Malmö 193 190 197
Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 151 150 153

Länssjukhus
Falun 56 61 61
Västerås 161 161 157
Norrköping 118 118 118
Uddevalla 90 98 98
Karlstad 120

Länsdelssjukhus
Skellefteå 112 112 112
Karlskoga 70 70 70
Ystad 61 41 50

Figur 1. Beläggning av disponibla vårdplatser 1999, medicinska
kliniker.

Figur 3. Andelen inskrivna av patienter som sökt akut,
medicinska kliniker.

Figur 2. Andelen utskrivna av disponibla vårdplatser,
medicinska kliniker.
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Tabell II. Antal patienter på icke adekvata vårdplatser, 13 oktober (onsdag), 14 november (sön-
dag) respektive 6 december (måndag) 1999. Medeltal per klinikl.

Placerade på icke Felplacerade på
medicinska vårdplatser egen klinik
Okt Nov Dec Okt Nov Dec

Storstad 1 2 1,8 0,3 0,5 1,8
Länssjukhus 0,3 0 0 2,3 1,7 3,8
Länsdelssjukhus 0,3 1,7 3,7 1 0,3 0



dicinska säkerheten i alla lägen kan an-
ses säkerställd.

Den medicinska expertgruppen gör
bedömningen att flertalet medicinklini-
ker i landet behöver resursförstärkning i
form av fler vårdplatser. Den stora om-
sättningen av allt sjukare patienter på allt
färre vårdplatser är tärande för persona-
len. Om inte en förstärkning sker kommer
vårdpersonal att lämna den tunga intern-
medicinska vården. Då kommer perso-
nalbrist att framtvinga ytterligare vård-
platsreducering, vilket kan bli ödesdigert.
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Figur 4. Läkarkompetensen under primärjouren, medicinkliniker.

Figur 5. Medicinskt färdigbehandlade av disponibla vårdplatser, medicinska kliniker.
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Insändes till LÄKARTIDNINGEN
Box 5603 
114 86  Stockholm

Faxnummer: 08-20 74 35

www.lakartidningen.se 
under särtryck, böcker

Beställer härmed...................ex 
av ”Lungcancer”

Kunskaperna om lungcancerns
biologi har ökat väsentligt på
senare år, vilket innebär nya möj-
ligheter för både prevention och
behandling. Kombinationen av
flera terapeutiska principer innebär
bot, eller lindring, för fler patienter. 

Sex artiklar ger överblick över
möjligheter och begränsningar
med dagens terapimetoder. De har
nu samlats i ett 36-sidigt häfte
som kan beställas med kupongen
nedan.

Priset är 60 kronor.

Lungcancer

Särtryck


