
❙ ❙ Under arbetet med ett projekt om
akutläkare besöktes olika akutsjukhus i
Philadelphia, USA, för att studera det
amerikanska akutläkarsystemet. Till vår
hjälp hade vi dr David Wagner, en av
grundarna av emergency medicine och
verksam på ett av Philadelphias sjukhus,
som delade med sig av sina erfarenheter.

I USA var akutmottagningar (emer-
gency room, ER) och arbetet där under
1950- och 60-talen kantade av problem.
Tjänstgörande läkare var ofta nyutexa-
minerade som arbetade där första delen
av sin specialistutbildning, eller läkare
som utbildats i andra länder och som inte
kunde få arbete någon annanstans. När
schemaläggande avdelning inte kunde
täcka upp bemanningen på akuten fick
övriga läkare göra sin plikt där. Man tog,
precis som idag, »nästa patient«, vilket
innebar att internmedicinare fick hand-
lägga frakturer och kirurger astmaanfall.

Patienterna ökade med 370 procent
ER var inte bemannat 24 timmar under
dygnet 7 dagar i veckan, och patienterna
fick därför nattetid hålla tillgodo med
tillgänglig personal, oavsett kompetens.
Trenden bland läkarna var att subspeci-
alisera sig, och nästan ingen var längre
intresserad av allmänmedicin. Följden
blev att patienterna som hade svårt att få
tid hos de alltför få privatpraktiserande
läkarna sökte sig till ER. 

Försäkringsbolagen började stödja
sjukhusbaserad vård, och andelen fattiga
utan sjukvårdsförsäkring ökade, vilket
bidrog till att allt fler sökte sig till ER.
Från 1955 till och med 1970 ökade akut-
patienterna med nästan 370 procent. Det
fanns ett stort behov av speciellt utbilda-
de läkare för att reda upp situationen på
sjukhusens ER.

År 1961 stängde en grupp privatprak-

tiserande läkare sina mottagningar och
flyttade in på ER för att där bedriva sjuk-
vård. Några behöll sina praktiker och
varvade mellan mottagningsarbete och
tjänstgöring på ER. Dessa två modeller
blev förebilder, och liknande konstella-
tioner dök upp runt om i landet. 

År 1968 samlades de första akutlä-
karna till ett nationellt möte och bildade
American College of Emergency Physi-
cians, ACEP, som påbörjade arbetet
med att definiera akutläkarnas arbets-
uppgifter och utbildning. Utbildnings-
sjukhusen började intressera sig mer för
ER genom att sända dit specialister, ofta
kirurger, för att handleda de unga dokto-
rerna. 

År 1970 bildade de intresserade uni-
versitetsklinikerna ytterligare en natio-
nell förening för akutläkare, University
Association for Emergency Medical
Services, UAEMS. 

Kring 1970 fanns 8–9 olika akutlä-
karutbildningar i USA, alla olika till in-
nehåll, och läkarna fick ingen specialist-
licens efter genomgånget program. Man
var helt beroende av de pionjärer som
vågade ge sig in i ett område vars fram-
tid man inte kunde förutsäga. Sjukhusen
bidrog till utvecklingen av emergency
medicine (EM) genom att börja efterfrå-
ga de speciellt utbildade läkarna, som
man trodde skulle klara av belastningen
på ER bättre, och ville inte anställa andra
om de kunde välja. 

ACEP och UAEMS arbetade sida vid
sida och bildade 1976 American Board
of Emergency Medicine, ABEM, som
fick en huvuduppgift i att definiera akut-
läkarnas examination för att kunna ansö-
ka om att bli egen specialitet. Man insåg
vikten av en specialistlicens för möjlig-
heten till fortsatt utveckling samt erkän-
nande som var viktigt för att kunna locka
fler intresserade till ER-arbete. 

Emergency medicine blev 1979, efter
avslag 1977, USAs 23:e specialitet.

Ingen lätt utveckling
Utvecklingen av EM har fortsatt, stän-
digt med patienten i fokus, men det har

inte varit friktionsfritt. Några exempel: 
Pediatrikerna ansåg först inte att nå-

gon annan än de kunde bedöma patienter
yngre än 9 månader. Nu ingår barnpati-
enter på de flesta sjukhus i akutläkarnas
arbete, och det finns en speciell subspe-
cialitet som barnakutläkare på barnsjuk-
husen. 

Akutläkarna fick först inte skicka pa-
tienter till datortomografi av skallen
utan att först ha kontaktat en neurolog-
konsult, vilket nu är tvärtom. Anestesio-
logerna motsatte sig att akutläkarna
skulle få intubera samt använda därtill
adekvata läkemedel, men nu har de över-
låtit traumapatienternas luftvägar till
akutläkarna. 

ABEM har en viktig roll i utveckling-
en av EM. De bedriver forskning samt är
engagerade i utbildning och utvärdering
av specialiteten.

Emergency medicine idag
EM är definierat som den specialitet som
omfattar det omedelbara beslutsfattan-
det och handläggandet som är nödvän-
digt för att förhindra död och komplika-
tioner för patienter med akut sjukdom.
EM utövas som en patientstyrd och stän-
digt tillgänglig vård. Det är den tidsbero-
ende processen av initialt igenkännande,
stabilisering, utvärdering, behandling
och förflyttning till nästa instans. Pati-
entgruppen är obegränsad och uppvisar
hela spektrumet av plötsliga, blandade
fysiska och psykiska förändringar i häl-
sotillstånd.

Akutläkarens främsta uppgift är att
stabilisera, diagnostisera och föra pati-
enten till rätt instans. De ska »utesluta
det farligaste« för att sedan bestämma
om patienten kan gå hem eller måste läg-
gas in. Långa utredningar hör inte hem-
ma på ER. Upptäcker de något som inte
är akut får patienten gå hem med anvis-
ningar om att söka upp en primärvårds-
läkare. 

På undervisningssjukhusen börjar
ST-läkaren (i USA: resident) utredning
och behandling av patienterna men mås-
te senare kontrollera det med en färdig
specialist (i USA: attending), som träffar
alla patienter och har en stor uppgift i att
handleda residents. De tar egna patienter
om patientflödet avstannar, men oftast
finns de med som ett stöd till residents
och har överblick över alla patienter på
ER. 

Internmedicinläkarna tar över ansva-
ret för medicinpatienten när akutläkaren
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Akutmedicinen i USA 
– en bra fungerande specialitet
Akutläkare är i många länder en respekterad yrkeskår med en tydlig
profil. I Sverige anställs läkare i motsvarande befattningar, men frå-
gan om akutläkare är kontroversiell. Inom ett projekt om akutläkare
besöktes akutsjukhus i Philadelphia i USA för att studera hur akutme-
dicinen fungerar idag och hur vägen dit har varit. Projektet följdes
sedan upp genom att samla erfarenheter från svenska akutenheter.
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vill lägga in denne men kan efter utvär-
dering skicka hem patienten om de inte
finner tillräckliga skäl för inläggning.
De opererande specialisterna kommer
ned till ER som konsulter, undersöker
patienten och kan därefter neka att ta
emot denne. Vill akutläkaren inte släppa
hem patienten försöker de lägga in den-
ne på en medicinavdelning i stället. Det-
ta skapar konflikter, och akutläkarna får
ofta höra kritiska kommentarer om hur
de bedömer patienter och deras kompe-
tensnivå. 

På många sjukhus har akutläkarna
fått full inläggningsrätt på medicinav-
delningarna, vilket har underlättat deras
arbete.

Nästan alla tas om hand
Alla kan komma till ER, och ER tar emot
alla. På grund av stämningsrisken som
hänger över sjukhusen i USA är det inte
tillåtet att skicka iväg patienter som sökt
sig till dem utan att en läkare bedömt
dem. Man behöver alltså inte ha en sjuk-
vårdsförsäkring för att få vård. Detta in-
nebär att ER ser patienter med mycket
varierande problematik: från enkla pri-
märvårdsfall till allvarliga trauman. De
tar emot alla patientgrupper förutom
rena psykiatriska fall, obstetriska (från
ca vecka 20) samt ibland barn dagtid. 

ER bemannas efter vilka tider patien-
terna kommer till dem, vilket innebär
många kvällar. Som resident arbetar
man 60–70 timmar i veckan och som at-
tending 36 timmar. De jobbar dock inte
36 timmar kliniskt på ER utan har i vari-
erande utsträckning schemalagd tid till
forskning eller undervisning av till ex-
empel medicinstudenter och residents.
Attendings har ett varierande schema på
ER. De tar hand om »fast track« (se ne-
dan) samt barnakuten, om en sådan
finns. 

De flesta sjukhus har ett »fast track«,
en mottagning för gående, icke-akuta

patienter där akutläkarna tjänstgör på ett
roterande schema. Det är öppet dagligen
när ER har som flest besök, och syftet är
att avlasta ER från en del av primär-
vårdspatienterna. 

Kort arbetsvecka och hög lön
Emergency medicine är mycket populärt
i USA. Undersökningar bland läkarstu-
denter har visat att 15–20 procent vill bli
akutläkare. EM är tillsammans med vis-
sa kirurgiska subspecialiteter det svåras-
te programmet att antas till (ca 100 sö-
kande per utbildningsplats). Många at-
traheras av att akutläkarna har bra ar-
betsvillkor. Den korta arbetsveckan, 36
timmar per vecka respektive 60–70 tim-
mar per vecka (att jämföras med
100–120 timmar per vecka som resident
inom allmänkirurgi), ger en möjlighet
att kunna kombinera arbetsliv och famil-
jeliv. Schemat anses fördelaktigt för
unga, med fasta arbetstider dag, kväll
och natt, och de behöver aldrig ha jour.
Lönen är dessutom hög. 

Det finns andra faktorer med EM som
kan ses som fördelar: 
• EM kan vara akut och spännande.

Man måste kunna fatta snabba beslut
och stabilisera kritiskt sjuka patien-
ter, vilket är vad läkarna är mest stol-
ta över i EM. 

• Det finns många praktiska moment
man kan göra på ER. 

• Det finns ingen egen mottagning med
återkommande patienter, långa ut-
redningar och finjusteringar av medi-
ciner. 

• ER tar hand om alla som kommer dit,
vilket innebär att man får träffa
många olika människor: gamla, unga,
fattiga och rika. 

För vissa av läkarna var akutläkarens ar-
bete bilden de hade av läkaryrket när de
började läsa medicin. De tycker att spe-
cialiteten passar dem som under studier-

na var »intresserade av allt men bara en
vecka«. TV-programmet »ER« (»City-
akuten« i Sverige) påstås också ha bidra-
git till den ökade populariteten för emer-
gency medicine.

Vill inte vara allmänläkare
Schemat är inte bara en fördel; det anses
jobbigt dels att ställa om sig mellan dag-
och nattskift, dels att jobba kvällar och
då inte kunna vara hemma när barnen är
lediga från skolan. På vissa sjukhus har
man löst detta genom att låta de yngre lä-
karna jobba fler nattskift till fördel för de
äldre. Det upplevs också som jobbigt att
ofta bli kritiserad av andra specialiteter,
vid till exempel inläggningar. 

Många tycker också att en nackdel
med jobbet är den stora mängden pri-
märvårdspatienter, som inte har speciellt
intressanta problem. Akutläkarna vill
vara akutläkare, inte allmänläkare. 

Några få tror att det finns risk att de
kan bli utbrända. Man tänker då på det
höga tempot inne på ER; att man ser
många olika patienter och snabbt ska fat-
ta rätt beslut utan att göra för många
långa utredningar och utan att missa nå-
gon – för då blir de stämda. Majoriteten
av akutläkarna anser dock att utbrändhet
är ett problem som fanns förr, inte nu.
Studenterna vet nu vad de ger sig in i,
man tar in rätt personer som passar för
arbete på ER, och det finns bra utbild-
ningar som förbereder dem väl. Avhopp
från utbildningsprogrammen är mycket
ovanligt.

800 examineras varje år
ACEP startade 1968 med 8 läkare. Idag
har 16 000 läkare genomfört ABEMs
examination och har därmed en akutlä-
karlicens. År 1999 fanns 122 acceptera-
de akutläkarprogram, och eftersom det
nu finns så många program måste man
ha genomgått ett sådant för att få lov att
göra examinationen. Det finns idag mer
än 2 700 läkare i utbildningsprogram-
men, och varje år examineras cirka 800
akutläkare. Emergency medicine är där
för att stanna och för att växa.

Sjukvårdskvaliteten har ökat för pati-
enterna nu när de möts av speciellt utbil-
dade läkare och väntetiderna har mins-
kat. Sjukhusen har tjänat ekonomiskt på
akutläkarna som kan ta hand om fler pa-
tienter, vilket ger ökade försäkringsin-
täkter samtidigt som de gör färre kost-
samma utredningar samt lägger in ett
mindre antal patienter än vad man gjor-
de tidigare. 

Läkarna har fått en möjlighet att väl-
ja om de vill jobba på ER eller inte, och
utbildningskvaliteten för studenter samt
randande läkare från andra specialiteter
har ökat kraftigt. Statusen för att jobba
på ER har ökat, vilket anses vara positivt
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av alla personalkategorier. Samarbetet
mellan läkare och övrig personal har för-
bättrats i och med att en fast läkargrupp
finns på akuten, vilket har ökat den all-
männa trivseln på ER. 

Emergency medicine i USA är en
mycket väl fungerande specialitet.

Sverige i nivå med 1970
Det finns många paralleller man kan dra
mellan utvecklingen av EM i USA och
utvecklingen av ett nytt akutsjukvårds-
system i Sverige. Vi befinner oss där
USA var i början på 1970-talet, när läka-
re börjar anställas direkt på akutkliniker-
na, med några utbildningsprogram som
startat runt om i landet; olika till innehåll
och utan specialisterkännande efter av-
slutad utbildning. 

För att ta reda på hur svenska akutkli-
niker ser på akutläkare skickades en en-
kät till 44 akutsjukhus i Sverige med frå-
gor om akutläkare kan bli aktuella på de-
ras akutmottagningar. Av de 29 som
svarade har eller planerar 14 enheter att
anställa akutläkare inom 3 år. Det inne-
bär att 48 procent av de svarande, alter-
nativt 32 procent av alla som fick enkä-
ten, redan anställt någon form av akutlä-
kare eller planerat att göra det inom den
närmaste framtiden. De svarande enhe-
terna har för närvarande i median en år-
lig ökning av patientantalet på 3 procent
(variationsvidd –2 till 7,5 procent). Av
alla akutbesök läggs 35 procent av pati-
enterna in (variationsvidd 20–63 pro-
cent), men utan någon ökning procentu-
ellt de senaste 3 åren (variationsvidd –12
till 10 procent).

Bland sjukhusen kunde man inte utlä-
sa någon skillnad i patientantal eller
budget (Tabell I). Dock har de sjukhus
som planerar att anställa akutläkare en
större akutklinik med fler anställda.

Fler än väntat planerar för akutläkare
En kommentar till enkäten är att det var
fler sjukhus (nästan 1/3) som planerar
för akutläkare än vi kanske hade förvän-

tat. De flesta (11/14) av deras akutmot-
tagningar hade egna läkare anställda.
Svaren på enkäten tyder på att en plane-
ring för akutläkare inte enbart finns på
de största sjukhusen avseende budget
och patientantal. 

De arbetsmodeller som planeras vari-
erar mellan sjukhusen. Vid en rundresa
till flera av akutenheterna i Sverige där
man har egna läkare på akutmottagning-
en framkom vissa framgångsfaktorer för
att bibehålla läkarna. Den viktigaste var
att handledarna, specialisterna, fanns fy-
siskt närvarande i verksamheten, den
näst viktigaste var rimliga arbetstider. 

För att de olika akutsjukvårdsprojek-
ten ska överleva, utvecklas och engage-
ra fler läkare är det av stor betydelse att
få gemensam syn på en svensk akutläka-
re och tillsammans föra den linjen fram-
åt mot en egen basspecialitet. 

Resultaten av akutläkarprojektet pre-
senterades på konsensusmötet om akut-
läkare 25–26/4 2002, Akutkliniken,
Universitetssjukhuset MAS, Malmö (se
Läkartidningen 18/2002). Vid mötet
kom man en bra bit på väg mot en ge-
mensam definition av den svenska akut-
läkarens utbildning, arbetsuppgifter
samt examination. •
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Tabell I. Resultat av enkät till akutenheter i Sverige februari 2002. Svaret på frågan om man
hade eller planerade införa akutläkare inom 3 år korrelerat till antal patienter/år, budget och
antalet anställda. Siffrorna anger median- och medelvärde, samt spridning inom parentes. 

Akutläkare planeras Ej akutläkare

Antal svar 14/29 15/29

Patienter/år 41 500/46 000 41 600/42 000
(24 000–94 000) (20 000–92 000)

Budget (miljoner kr) 45/98 43/70
(14–250) (14–400)

Anställda 118/141 90/101
(39–310) (19–340)


