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Medicinsk kommentar

❙ ❙ Omkring hälften av alla fall på sjukhusens akutmottag-
ningar, oberoende av sjukhusets storlek, hör till det internme-
dicinska fältet [1]. Den årliga verksamhetsuppföljning som
görs av Svensk internmedicinsk förening ger fortlöpande in-
formation om den akutmedicinska vårdens villkor [2]:

• Omkring 90 procent av de internmedicinska klinikernas
patienter läggs in akut.

• Totalt 45 procent av öppenvårdsbesöken är akuta.
• Jourarbetet utgör 25–32 procent av den totala läkararbets-

tiden vid de internmedicinska klinikerna.
• Medicinklinikernas storlek varierar från stora enheter med

över 200 vårdplatser och över 100 läkare (årsarbetare) till
länsdelskliniker med 25–50 vårdplatser och färre än 20
årsarbetande läkare.

• Diagnospanoramat för dessa patienter domineras av
hjärt–kärlsjukdomar som kransskärlsjukdom, hjärtsvikt
och slaganfall. Det innehåller också många andra diagno-
ser i prioriteringsklass I enligt riksdagens beslut.

Oberoende av sjukhusnivå är patientfallen vid de akutmedi-
cinska mottagningarna likartade. De internmedicinska sjuk-
domarna är ofta av kronisk natur med perioder av akutisering.
Det innebär att kunskaper om akutmedicin är en integrerad
del av den dagliga patientvården. För den absoluta majorite-
ten av landets 78 sjukhus gäller det att klara akutsjukvården
med en gemensam insats från verksamhetens läkare. Sam-
mantaget innebär detta att läkare inom det internmedicinska
fältet måste ha en gemensam kunskapsbas inom akutmedici-
nen. 

Problemen inom akutsjukvården är välkända. Det rör sig
ofta om långa väntetider för patienterna, bristande tillgång på
vårdplatser, långa arbetspass med dålig arbetsmiljö och icke
ändamålsenliga lokaler. Olika rutiner, regler och stödsystem
får inte vara oförenliga, och det gäller att skapa och upprätt-
hålla en god kompetens. 

Akutsjukvård som tilläggsspecialitet diskuteras
Det finns ett stort behov av att förbättra akutsjukvården både
med förändringar inom den nuvarande organisationen och
med nya organisatoriska grepp, som t ex särskilda akutläka-
re. Också opererande specialitetsföreningar har tagit upp de-
batten om särskilda akutläkare som skulle kunna avlasta den
elektiva verksamheten. Behovet av att reorganisera den sjuk-
husbundna akutverksamheten har också resulterat i tillkoms-
ten av akutläkarverksamhet, som agerat för bildandet av en
egen specialitet. Detta har fått gehör i den nyligen genomför-
da översynen av specialistläkarutbildningen, som förordar
akutsjukvård som tilläggsspecialitet till olika basspecialiteter

[3]. I utredningen påpekades behovet av en fortsatt dialog
mellan Svensk internmedicinsk förening och Svensk förening
för akutsjukvård. 

Här finns en rad viktiga frågor som rör förändringsarbetet
inom akutsjukvården: Varför är äldre erfarna läkare ofta ovil-
liga att delta i akutverksamheten, medan yngre läkare, som
har begränsad kompetens och erfarenhet ofta trivs bra med
akutvården? Hur ändrar vi på detta? Hur ska huvudmännen
och professionen hantera den nya situationen med akut-
sjukvård som en tilläggspecialitet? 

Initialt kommer läkare med akutsjukvård som tilläggsspe-
cialitet sannolikt att rekryteras från internmedicin. En förut-
sättning för en förändring är dock att huvudmannen skapar or-
ganisatoriska förutsättningar för att ge blivande specialister
en möjlighet att välja akutsjukvård som tilläggsspecialitet.
Dessutom måste kraven på en sådan specialitet anpassas till
förutsättningarna i Sverige som är annorlunda än de i andra
länder med utvecklad akutläkarspecialitet. Specialiteten finns
ännu inte i praktiken och endast ett fåtal sjukhus har börjat or-
ganisera akutsjukvården på annat sätt än den traditionella.
Modellerna ser dock väldigt olika ut, och någon homogen bild
av hur akutsjukvården ska se ut finns inte. Tilläggsspecialite-
ten bör dock utformas så homogent som möjligt.

Samverkan behövs för att överbrygga motsättningar
Vi kan nog inte bortse från ett framtida konkurrenstänkande
och vissa motsättningar mellan specialiteterna när akut-
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Dagens akutmedicin är på de flesta håll helt integre-
rad inom internmedicinen. 

Tillkomst av en akutläkarspecialitet sätter fokus på hur
den akutmedicinska verksamheten ska organiseras.

Samverkan och diskussion kring utveckling och
framtida ansvarsfördelning är nödvändig mellan de
olika specialiteterna inom dagens akutsjukvård.



sjukvården nu förändras. Eftersom vi har en gemensam upp-
gift att så effektivt och med så hög kvalitet som möjligt ta
hand om våra patienter, är diskussion, samverkan och inte-
grering av verksamheter en viktig del av förändringsarbetet.

Det framgår av den bakgrund som tecknats ovan att akut-
sjukvårdens villkor är mycket varierande över landet. Av det-
ta följer att det inte finns en, utan många lösningar på hur
akutvården kan förbättras. 

Avsikten med det här inledda artikeltemat om akut-
sjukvård, med primär inriktning på internmedicin, är att ge
exempel från olika håll: »så här gör vi« eller »så här borde vi
göra«. Artiklarna täcker förändringsarbeten som genomförs
på länsdelssjukhus, länssjukhus och storstadssjukhus; även
omorganisationer som syftar till centralisering av akut-
sjukvården inom en tättbebyggd region belyses. 

Syftet är att väcka idéer och skapa en impulsgivande de-
batt i denna viktiga fråga.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser
1. Hållmarker U, Gustafsson C, Hansson PO, Magnusson S, Nilsson H.

Akutsjukvården kräver starkare internmedicinska resurser. Läkartid-
ningen 2002;99:2858-61.

2. Verksamhetsuppföljning för 2001 för internmedicinska kliniker.
Stockholm: Svensk Internmedicinsk Förening; 2003.

3. Läkarnas specialistutbildning och strukturen för medicinska specia-
liteter – en översyn. Stockholm: Socialstyrelsen; 2003.

Läkartidningen  ❙ Nr 41  ❙ 2003  ❙ Volym 100 3215

Medicinsk kommentar

»… akutsjukvårdens villkor är
mycket varierande över landet.
Av detta följer att det inte finns
en, utan många lösningar på hur
akutvården kan förbättras.«


