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Regeringsuppdrag om förbättrad nationell uppföljning av hälso- och 
sjukvården

”Efter mer än tio års öppna jämförelser av vårdens resultat i 
Sverige är den generella bilden att oönskade variationer inte 
minskat i den omfattning som krävs mot bakgrund av de 
lagstadgade målsättningarna om god vård på lika villkor över 
hela landet.”

”En avgörande förutsättning för att kunna bedriva ett 
utvecklings- och förbättringsarbete för en mer jämlik vård är 
att ha tillgång till information och data av hög kvalitet, samt 
förmå att åskådliggöra och tolka den.”



Regeringsuppdrag om förbättrad nationell uppföljning av hälso- och 
sjukvården
• Lämna förslag på hur nationell uppföljning av hälso- och 

sjukvården kan utvecklas för att ge regeringen bättre möjlighet att 
löpande följa vårdens kvalitet och jämlikhet

• Uppföljningen behöver kunna identifiera omotiverade skillnader i 
vårdens strukturer, processer och resultat och analysera vad 
dessa beror på

• Ingår att föreslå hur patientrapporterade utfalls- och 
upplevelsemått kan användas

• Ingår att redovisa vad som är extra viktigt att följa ur ett 
patientperspektiv

• Ingår att välja ut 5-10 indikatorer (befintliga data) som är av 
särskild vikt för jämlik vård ur ett patientperspektiv 

o Tillräcklig datakvalitet för jämförelser mellan regioner

o Presentera resultat och analyser



Vi ger ett förslag på nationell uppföljning

• Vårt förslag är inriktat på 
regeringens behov

• Vi har sökt efter breda generella 
mått (snarare än 
sjukdomsspecifika) som täcker en 
så stor del av patienterna som 
möjligt

• Begränsad i sin omfattning när 
det gäller antal indikatorer 

• Inkluderar fördjupade analyser 
som går bortom att enbart 
presentera resultat för olika 
regioner eller grupper, där 
resultat också tolkas och sätts i 
sammanhang 

• Säkerställer att områden som är 
viktiga ur patienternas 
perspektiv ingår

• Att på sikt ge regeringen en 
överskådlig, systematisk och 
regelbundet återkommande 
uppföljning av hälso- och 
sjukvårdens kvalitet och jämlikhet

• Fortsatt utveckling behövs

Utveckling jämfört med befintlig 
uppföljning Några centrala utgångspunkter Målet med vårt förslag



Vår avrapportering består av två delar

Del 1: Angreppssätt & utgångspunkter Del 2: Resultatredovisning



Vi har tagit fram ett ramverk som ligger till grund för förslaget

Baseras bland annat på
• Vårdanalys patient- och brukarråd, 

fokusgrupp, tidigare arbeten om 
personcentrering

• Befolkningsenkät
• Befintliga ramverk (god vård, OECD)



Vi har identifierat nio indikatorer som matchar de tre kvalitetsområdena

Datakällor

• Nationell patientenkät (SKL)

• Väntetidsdatabasen (SKL)

• Hälso- och sjukvårdsbarometern (SKL)

• Nationella folkhälsoenkäten
(Folkhälsomyndigheten)

• Dödsorsaksregistret (Socialstyrelsen)



Hälsoutfall: Vissa skillnader mellan regioner, men större skillnader mellan 
utbildningsgrupper

Indikatorer

Resultat i korthet

Exempelanalys – Åtgärdbar dödlighet

• Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet
• Hälsogap mellan dem med långvarig sjukdom och den friska 

befolkningen
• Patienters upplevelse av om vårdbehovet blivit tillgodosett

• Vissa skillnader mellan regioner, men det är inte samma 
regioner som ligger i toppen och botten i alla tre fall

• Skillnader mellan utbildningsgrupper:
o De med lägre utbildning har en högre sjukvårdsrelaterad 

åtgärdbar dödlighet
o Större hälsogap mellan dem med långvarig sjukdom och 

den friska befolkningen för dem med lägre utbildning 
o De med högre utbildning anser dock i mindre 

utsträckning att deras vårdbehov har blivit tillgodosett Källa: Dödsorsaksregistret.



Personcentrering: Mest framträdande skillnaden är mellan åldersgrupper

Indikatorer

Resultat i korthet

Exempelanalys – Upplevelse av vårdmötet

• Upplevelse av vårdmötet (sammanvägd indikator, fem 
frågor som berör delaktighet, medskapande, egenvård, 
bemötande och kommunikation och information) 

• Upplevelse av samordning

• I genomsnitt instämmer patienterna helt eller delvis till 
drygt 80 procent i att vårdmötet är personcentrerat

• 73 procent anser att vården är tillräckligt samordnad
• Det finns vissa skillnader mellan regionerna, men den mest 

framträdande skillnaden är mellan åldersgrupper, där äldre 
är mer positiva

• Stor skillnad mellan dem med dålig och bra självskattad 
hälsa (endast specialiserad vård)

* Endast specialiserad vård

Källa: Nationell patientenkät (primärvården, akutmottagningar öppen och sluten specialiserad vård) 2016, 2017 eller 2018.



Tillgänglighetsbarriärer: Stor skillnad mellan dem med bra och dålig 
självskattad hälsa i uppfattningen att ha tillgång till den vård man behöver

Resultat i korthet

• 84 procent anser att de har tillgång till den vård de behöver 
o Likartat som 2016 men spridningen mellan regioner 

har ökat något
• Vanligare att äldre och personer med låg utbildning uppger 

att de har tillgång till den vård de behöver
• Även stora regionala skillnader
• Stor skillnad mellan dem med bra och dålig självskattad 

hälsa
o Är också främsta drivande faktorn när vi tar hänsyn till 

alla faktorer samtidigt – skillnader mellan 
åldersgrupper och utbildning  blir då mindre 
framträdande, men regionala skillnader består

Källa: Hälso- och sjukvårdsbarometern. År 2017.



Tillgänglighetsbarriärer: Stor skillnad mellan dem med bra och dålig 
självskattad hälsa i uppfattningen att ha tillgång till den vård man behöver

Källa: Hälso- och sjukvårdsbarometern. År 2017.



Tillgänglighetsbarriärer: Risk att en del avstår vård de behöver

Resultat i korthet

• 5 procent av befolkningen uppgav att de avstått läkarvård 
eller att hämta ut förskriven medicin till följd av ekonomiska 
skäl, att de inte visste var de skulle söka vård eller för att 
det var långt till apoteket

• Relativt stabilt över tid (sedan 2008)

• Vanligare att kvinnor och yngre avstått, men ingen skillnad 
mellan utbildningsgrupper

• Stora skillnader mellan dem med bra och dålig självskattad 
hälsa (igen)

• Informationen samlas inte in längre – vi anser att den är 
viktig att följa



Tillgänglighetsbarriärer: Telefontillgänglighet i primärvården

Resultat i korthet

• 88 procent av samtalet besvarades samma dag år 2018 –
skillnader mellan 80 och 100 procent beroende på region

• Sämsta resultat förbättrats över tid 

• Vet inget om eventuella skillnader mellan grupper –
begränsade analysmöjligheter

• Mer teknikneutral indikator vore att föredra, liksom en 
indikator som även fånga kontaktmöjligheterna till 
specialiserad vård

• Att enkelt kunna komma i kontakt med hälso- och 
sjukvården är en viktig aspekt (och första delen av 
vårdgarantin)



Väntetider: Läkarbesök i primärvården inom sju dagar (gamla vårdgarantin)

Resultat i korthet

• År 2018 gjordes 90 procent av de aktuella 
vårdgarantibesöken hos läkare inom vårdgarantins 
tidsgräns

• Liten försämring sedan 2010 och bestående regionala 
skillnader

• Begränsade möjligheter att analysera jämlikhet – endast 
information om patienternas kön och ålder

• Framöver blir det förstås relevant att följa upp nya 
vårdgarantin istället – delvis nya analysmöjligheter



Väntetider (nybesök): Försämring över tid och större regionala skillnader

Resultat i korthet

Källa: Väntetidsdatabasen. 
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Nybesök inom specialiserad vård – utveckling över tid• Resultaten har försämrats de senaste åren. Skillnaderna 
mellan regionerna har ökat över tid.

• Mycket begränsade möjligheter att genomföra 
jämlikhetsanalyser – ingen info om behov, hälsa, ålder, kön, 
utbildning…

• Övergripande analys
o Utveckling över tid samt spridning mellan regioner



Väntetider (nybesök): Försämring över tid och större regionala skillnader

Resultat i korthet

Källa: Väntetidsdatabasen. År 2018. 

Nybesök inom specialiserad vård – jämförelse mellan 
verksamhetsområden

Storleken på bubblorna visar områdets storlek (antal genomförda nybesök)

• Resultaten har försämrats de senaste åren. Skillnaderna 
mellan regionerna har ökat över tid.

• Mycket begränsade möjligheter att genomföra 
jämlikhetsanalyser – ingen info om behov, hälsa, ålder, kön, 
utbildning…

• Övergripande analys
o Jämförelse mellan verksamhetsområden (kirurgi, 

medicin, psykiatri (barn) och psykiatri (vuxen)



Väntetider (nybesök): Försämring över tid och större regionala skillnader

Resultat i korthet

Källa: Väntetidsdatabasen. 

Nybesök inom specialiserad vård – utveckling över tid 
per landsting

• Resultaten har försämrats de senaste åren. Skillnaderna 
mellan regionerna har ökat över tid.

• Mycket begränsade möjligheter att genomföra 
jämlikhetsanalyser – ingen info om behov, hälsa, ålder, kön, 
utbildning…

• Övergripande analys
o Utveckling över tid per landsting (2016-18 jämfört 

med 2013-15) – samtliga landsting uppvisade 
försämring, men det varierar hur mycket



Väntetider (behandling): Försämring över tid och större regionala skillnader

Resultat i korthet

Källa: Väntetidsdatabasen. År 2018.
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• Resultaten har försämrats de senaste åren. Skillnaderna 
mellan regionerna har ökat över tid.

• Mycket begränsade möjligheter att genomföra 
jämlikhetsanalyser – ingen info om behov, hälsa, ålder, kön, 
utbildning…

• Övergripande analys
o Utveckling över tid samt spridning mellan regioner



Väntetider (behandling): Försämring över tid och större regionala skillnader

Resultat i korthet

• Resultaten har försämrats de senaste åren. Skillnaderna 
mellan regionerna har ökat över tid.

• Mycket begränsade möjligheter att genomföra 
jämlikhetsanalyser – ingen info om behov, hälsa, ålder, kön, 
utbildning…

• Övergripande analys
o Jämförelse mellan verksamhetsområden (ex ögon, 

ryggkirurgi, urologi, gynekologi)

Påbörjad behandling– jämförelse mellan 
verksamhetsområden

Storleken på bubblorna visar områdets storlek (antal genomförda nybesök)

Källa: Väntetidsdatabasen. 



Väntetider (behandling): Försämring över tid och större regionala skillnader

Resultat i korthet
Påbörjad behandling– utveckling över tid per landsting

Källa: Väntetidsdatabasen. 

• Resultaten har försämrats de senaste åren. Skillnaderna 
mellan regionerna har ökat över tid.

• Mycket begränsade möjligheter att genomföra 
jämlikhetsanalyser – ingen info om behov, hälsa, ålder, kön, 
utbildning…

• Övergripande analys
o Utveckling över tid per landsting (2016-18 jämfört 

med 2013-15) – samtliga landsting uppvisade 
försämring, men det varierar hur mycket



-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

U
pp

le
vd

sa
m

or
dn

in
g

Åt
gä

rd
ba

r
dö

dl
ig

he
t

U
pp

le
ve

lse
av

 v
år

dm
öt

et

Hä
lso

ga
p

Vä
nt

et
id

 ti
ll

be
ha

nd
lin

g

Ti
llg

od
os

et
t

vå
rd

be
ho

v

Vä
nt

et
id

 ti
ll

pr
im

är
vå

rd

Sa
m

m
an

vä
gt

kv
al

ite
ts

in
de

x
(e

nl
ig

t v
ik

te
r)

Vä
nt

et
id

sp
ec

ia
lis

er
ad

 v
år

d

Ti
llg

ån
g

til
l v

år
d

Te
le

fo
n-

til
lg

än
gl

ig
he

t

Av
st

år
frå

n 
vå

rd
*

De åtta indikatorerna har viktats samman till ett sammanfattande 
kvalitetsindex

Hälsoutfall av vården 
(vikt ca 40 %)

Personcentrering
(vikt ca 20 %)

Väntetider
(vikt ca 20 %)

Tillgänglighetsbarriärer
(vikt ca 20 %)

Övriga regioner
Rikssnitt (ovägt)Örebro

Västernorrland
Norrbotten

Uppsala
Halland
Jönköping
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Halland Jönköping

Justerad procentuell kostnadsavvikelse från rikssnitt (bef. kost.utjämning)

Stockholm
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Gävleborg

Vägd procentuell kvalitetsavvikesle från rikssnitt

Blekinge

Skåne

Dalarna

Gotland

Jämtland Härjedalen

Värmland

Kalmar
Kronoberg

Norrbotten

Västra Götaland

Sörmland

Uppsala

Östergötland

Västerbotten

Västernorrland

Viktat kvalitetsindex i relation till kostnader för hälso- och sjukvård 
visualiseras genom en effektivitetsmatris

Hög effektivitet

Låg effektivitet

• De åtta indikatorerna har viktats samman till ett 
sammanfattande kvalitetsindex 

• Viktningen baseras på befolkningens värdering av de olika 
kvalitetsområdena 

• Det sammanfattande kvalitetsindexet sätts i relation till 
totala hälso- och sjukvårdskostnader per invånare 
(skillnader från rikssnitt)

• Några regioner visar på högre sammanviktade 
kvalitetsutfall och samtidigt lägre totala hälso- och 
sjukvårdskostnader per invånare än vad som är förväntat 
o Exempelvis Halland, Jönköping, Skåne, Kalmar, 

Östergötland och Västra Götaland

Resultat i korthet



Det nya kostnadsutjämningsförslaget tenderar att minska variationerna 
mellan regioner



Viktat kvalitetsindex och samlad produktivitet – positivt samband
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Sammanfattande resultat
1. Hälsoutfallet av vården är kopplat till patienternas socioekonomiska förhållanden.

2. Patienter med sämre hälsa upplever vården som mindre personcentrerad och 
samordnad än andra. 

3. Andelen patienter som får vård inom vårdgarantins tidsgränser har minskat sedan 
2014 och det finns betydande skillnader mellan regioner, vilka också ökat. 

4. Skillnaderna mellan regionerna är störst för hälsoutfallet av vården och minst inom 
personcentrering. 

5. Vi ser en betydande effektiviseringspotential och att vissa regioner tillhandahåller 
både relativt sett högre kvalitet och mer vård för pengarna än andra. 

6. Det nya kostnadsutjämningsförslaget som nu är ute på remiss innehåller nya viktiga 
dimensioner som tenderar att minska variationerna mellan regioner. 

7. God produktivitet tenderar att understödja även god kvalitet. 



• Börja använda – men också fortsätta utveckla

• Sträva efter en balanserad bild av vården

• Utveckla uppföljning av vårdens hälsoutfall

• Överväg en indikator för hälsokompetens

Fortsatt utveckling av den nationella uppföljningen

Se till helheten 
av indikatorerna

Förbättra 
förutsättningarna

att följa upp 
vårdens 

jämlikhet

Stärk 
insamlingen av 

patienternas syn 
på hälso- och 

sjukvården

Utveckla 
statistiken för 

väntetider

• Vårt förslag ger en översiktlig bild 

• Andra former av uppföljning kompletterar

Utforma en 
plan för 

regeringens 
samlade 

uppföljning

• Samlad översyn av datakällor är värdefullt 

• Bristande datakvalitet – en risk för att styra fel

Verka för 
transparens, 
oberoende & 

kvalitet i 
datakällorna



• Vårt förslag ger en översiktlig bild 

• Andra former av uppföljning kompletterar

• Samlad översyn av datakällor är värdefullt 

• Bristande datakvalitet – en risk för att styra fel

• Patient- och befolkningsenkäter har en 
naturlig plats i uppföljning med ett patient-
och befolkningsperspektiv

• Genomlysning och fördjupad analys av NPE

• Behövs information om, och inflytande över, 
hur väntetiderna följs upp

• Möjligheter för verksamheterna att rapportera 
strategiskt och saknas tydlig kvalitetssäkring

• Bättre förutsättningar för skarpare uppföljning

• Jämlikhet bör få ett större utrymme 

• Kräver kvalificerade jämlikhetsanalyser 

• Se över hur mer kvalificerad systematisk 
uppföljning av jämlikhetsperspektivet

• Börja använda – men också fortsätta utveckla

• Sträva efter en balanserad bild av vården

• Utveckla uppföljning av vårdens hälsoutfall

• Överväg en indikator för hälsokompetens

Fortsatt utveckling av den nationella uppföljningen

Se till helheten 
av indikatorerna

Utforma en 
plan för 

regeringens 
samlade 

uppföljning

Verka för 
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oberoende & 
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datakällorna
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En akut bild av Sverige
Kartläggning av akutsjukvårdens organisation och arbetsfördelning



Bakgrund till rapporten ”En akut bild av Sverige”

Agenda

Sammanfattande resultat och slutsatser

Rekommendationer

Vår kartläggning



Ökad koncentration för komplex och sällan förekommande vård och 
förstärkt primärvård påverkar akutsjukvården

Koncentratio
n

Närhe
t Spetskompetens Bred 

kompetens

Ökad koncentration för komplex och sällan förekommande vård
• Pågående process för ökad koncentration av nationell

högspecialiserad vård och regional högspecialiserad vård
• Koncentrationen av regional högspecialiserad vård riskerar att 

negativt påverka kompetensnivån för det akuta omhändertagandet 
på mindre sjukhus

Förstärkt primärvård
• Primärvården föreslås få ett tydligare akutuppdrag som 

innebär att primärvården ska ansvara för omedelbart 
vårdbehov 

• Båda riktningarna påverkar akutsjukhusens uppdrag och 
förmåga att omhänderta akut sjuka och skadade patienter

• Men idag saknas en kartläggning av hur akutsjukvården 
organiseras och nivåstruktureras



Tidigare har två modeller diskuterats, men skillnaderna suddas alltmer ut

Olika strategier för akutsjukvårdssystem enligt litteraturen

Prehospitalt omhändertagande: transportera 
patienten till sjukhuset eller transportera sjukhuset 
till patienten?

Transport till sjukhus: transportera patienten till 
närmaste sjukhus eller längre men till mer 
specialiserad vård?

Ankomst till sjukhus: ska patienten skrivas in direkt i 
slutenvården eller först bedömas på 
akutmottagningen?

1

2

3

Organisationen på sjukhuset: organiseras 
bemanningen och flödet utifrån övriga kliniker på 
sjukhuset?

4



Bakgrund till rapporten ”En akut bild av Sverige”
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Kartläggningen utgår från breda frågeställningar

Vilken akut vård kan patienter få på sitt närmaste akutsjukhus? 

?

2

Hur långa resetider har befolkningen till närmaste akutsjukhus?3

Hur styr ambulanssjukvården patienterna vid olika allvarliga tillstånd? 4

!

Hur organiseras akutsjukvård på akutsjukhusen idag? 1

Vi har fokuserat på organisation och arbetsfördelning – men inte kopplat till kvalitetP

Fokus på somatisk akutsjukvård på akutsjukhusen och ambulanstransporten ditP



Kapitel

Kartläggningen bygger på flera delstudier

- Litteraturstudie

- Sammanställning av patientregistret
- Statistik från SCB kombinerat med statistik över Sveriges vägnät

- Enkät riktad till verksamhetsföreträdare för samtliga akutmottagningar 

- Dokumentstudie

- Enkät riktad till representanter för ambulanssjukvården från samtliga landsting

- Enkät riktad till representanter för ambulanssjukvården från samtliga landsting
- Enkät riktad till verksamhetsföreträdare för samtliga akutmottagningar 
- Intervjuer med landstingsrepresentanter på ledningsnivå

Två typer av 
akutsjukvårdsmodeller 

Befolkningens restider till och 
besök på 
akutmottagningarna

Behandlingsmöjligheter och 
läkarkompetens på akutsjukhusen

Ambulanssjukvårdens uppdrag, 
resurser och bemanning

Nivåstrukturering genom 
prehospital styrning 

Akutsjukvårdens utmaningar

- Beskrivning utifrån statliga utredningar
En hälso- och sjukvårds-
struktur i förändring2

3

4

5

6

7

8

Metod

Resultat, slutsatser och rekom
m

endationer
9



Bakgrund till rapporten ”En akut bild av Sverige”

Agenda

Sammanfattande resultat och slutsatser

Rekommendationer

Vår kartläggning



Sammanfattande resultat och slutsatser (1/5)
Beskrivningen av akutsjukhusens uppdrag är 
bristfällig 

• Ingen enhetlig definition av en akutmottagning eller ett 
akutsjukhus
– Vi har utgått från akutmottagningar lokaliserat på 

ett sjukhus med två eller fler samlokaliserade 
specialiteter

• Ingen tydlig bild av akutsjukhusens uppdrag för akut 
omhändertagande

• Akutmottagningarna finns på olika typer av sjukhus

Slutsats Resultat



Sammanfattande resultat och slutsatser (2/5)
Beskrivningen av akutsjukhusens uppdrag är 
bristfällig 

Akutsjukhusen behöver bred kompetens dygnet 
runt 

• 60 procent av akutmottagningsbesöken ägde rum 
under jourtid

• Spridningen mellan diagnoser är stor för samtliga 
akutmottagningar

• Patienter över 80 år besöker akutmottagningarna tre 
gånger så ofta som personer under 50 år

• Nära hälften av patienterna som behandlas i 
slutenvården kommer via akutmottagningen

Slutsats Resultat



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Psykisk ohälsa

Endokrin/Blod

Ortopedi övrigt

Öron, näsa, hals
Övre luftvägsinfektion

Procent
Buksmärta

Skada extremitet
Bröstsmärta

Mage/Tarm
Fraktur extremitet

Urologi
Infektion/Feber

Arytmi/Blodtryck
Andningsbesvär

Yrsel/svimning
Neurologi övrigt

Förgiftning/Skada

Skada bål
Skada huvud/nacke/hals

Huvudvärk/Förvirring

Cirkulation

Allergi/Hud

Endokrin/Diabetes

Medicin övrigt
Komplikation

Stroke/TIA
Kirurgi övrigt

Obstetrik

Epilepsi/Kramper
Fraktur bål

Gynekologi

Övrigt

Länsdelssjukhus

Regionsjukhus
Länssjukhus

Personer söker vård för likartade problem oavsett sjukhustyp

Källa: Patientregistret

• Vi har grupperat de 
diagnoser som 
patienterna söker 
vård på akuten 

• Spridningen mellan 
diagnoser är stor

• Överlag är 
fördelningen av 
diagnoser likartad 
för länsdelssjukhus, 
länssjukhus och 
regionsjukhus



Beskrivningen av akutsjukhusens uppdrag är 
bristfällig 

Akutsjukhusen behöver bred kompetens dygnet 
runt 

Varierad kompetens och erfarenhet hos läkarna 
skapar utmaningar 

Sammanfattande resultat och slutsatser (3/5)

• Hälften av akutmottagningarna har specialistläkare 
inom akutsjukvård

• Varierande erfarenhet hos läkarna på 
akutmottagningarna riskerar patientsäkerheten

• Även beredskapsresurserna skiljer sig mellan sjukhusen

Slutsats Resultat



Hälften av akutmottagningarna har specialistläkare inom akutsjukvård
• Akutläkare vanligare 

på större sjukhus
• Vi har inte 

information om antal 
eller andel akutläkare 

• Statistiken inkluderar 
även ST-läkare0%

25%

50%

75%

100%

Länssjukhus

10

RegionsjukhusLänsdelssjukhus

11
9

1029 21

0%

25%

50%

75%

100%

1

6

0-50 000 50 000-
100 
000

13

5
7

100 
000-150 

000

150 000-
200 000

11

18

> 200 000

6 10 1350%

50%

Akutmottagningar 
som har  

akutläkare

60 Sjukhustyp

Storlek på befolkningsunderlag



Även läkarkompetensen på sjukhuset och beredskapsresurser skiljer sig
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Andel sjukhus med tillgång till olika specialiteter under natten per sjukhustyp 
(procent)

Sammantaget

• Tidigare bedömningar 
menar att det utöver 
bemanningen på 
akutmottagningen 
behövs kompetens 
inom kirurgi, 
ortopedi, intern-
medicin och anestesi

• Flera länsdelssjukhus 
har svårt att klara av 
denna målbild

Källa: Enkät riktad till företrädare för landets akutmottagningar  



Beskrivningen av akutsjukhusens uppdrag är 
bristfällig 

Akutsjukvården är till viss del nivåstrukturerad

Sammanfattande resultat och slutsatser (4/5)

• Olika behandlingsmöjligheter på akutsjukhusen
• Högre vårdtyngd för patienter som överförs till 

länssjukhus och regionsjukhus
• För flera allvarliga och tidskritiska tillstånd kör 

ambulansen förbi närmaste sjukhus för att nå mer 
avancerad vård

Akutsjukhusen behöver bred kompetens dygnet 
runt 

Varierad kompetens och erfarenhet hos läkarna 
skapar utmaningar 

Slutsats Resultat



Antal medicinska vårdområden och antal besök på akutmottagningar på 
olika typer av sjukhus
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Olika behandlingsmöjligheter på akutsjukhusen
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Storlek på befolkningsunderlag

• Akutkirurgi utförs 
inte på 12 
akutsjukhus

• Främst 
länsdelssjukhus

• 8 procent av 
befolkningen har 
inte tillgång till 
akutkirurgi på sitt 
närmaste sjukhus 

Källa: Patientregistret och enkät riktad till företrädare för landets akutmottagningar  



För flera allvarliga och tidskritiska tillstånd förekommer det att ambulansen 
kör förbi närmaste sjukhus för att nå mer avancerad vård

• Praxis att styra 
patienter förbi 
närmaste sjukhus

• Styrningen av 
patienter med 
hjärtinfarkt, trauma, 
stroke samt infektion 
och sepsis



Beskrivningen av akutsjukhusens uppdrag är 
bristfällig 

Landstingens skilda förutsättningar påverkar 
akutsjukvården

Sammanfattande resultat och slutsatser (5/5)

• Stora variationer i restid till akutsjukhusen
• Närhet till sjukhus innebär inte alltid närhet till alla 

behandlingsmöjligheter 
• Akutsjukhusens befolkningsunderlag varierar stort
• Samband mellan mindre befolkningsunderlag och 

längre restid

Akutsjukvården är till viss del nivåstrukturerad

Akutsjukhusen behöver bred kompetens dygnet 
runt 

Varierad kompetens och erfarenhet hos läkarna 
skapar utmaningar 

Slutsats Resultat



Stora variationer i restid till akutsjukvård på akutsjukhus

• Genomsnittlig restid 
=  15 minuter

• 86 procent av 
befolkningen har 
mindre än 30 
minuters restid till 
närmaste 
akutmottagning 

• Omkring 16 000 
personer har mer än 
120 minuters restid 
till närmaste 
akutmottagning
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Källa: SCB kombinerat med statistik över Sveriges vägnät



Akutsjukhusens befolkningsunderlag varierar stort

Befolkningsunderlag < 100 000 
personer: 

29 akutmottagningar (43 %)

Befolkningsunderlag 100 
000 – 200 000 personer: 
25 akutmottagningar (37 

%)

Befolkningsunderlag 
> 200 000 personer:

14 akutmottagningar (20 
%)

Källa: SCB kombinerat med statistik över Sveriges vägnät
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• Litet befolkningsunderlag 
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Samband mellan mindre befolkningsunderlag och längre restid
• Dubbla utmaningar för 

mindre sjukhus genom 
långa avstånd och små 
befolkningsunderlag 

Källa: SCB kombinerat med statistik över Sveriges vägnät
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Landstingen behöver säkerställa 
kompetensnivån på akutmottagningarna

Landstingen bör tydliggöra olika 
verksamheters uppdrag och roll för det akuta 
omhändertagandet

Med utgångspunkt i slutsatserna ger vi två rekommendationer

• Det saknas en enhetlig definition av vad som avses med 
ett akutsjukhus

• Det är inte heller möjligt att utifrån akutsjukhusens 
uppdragsbeskrivningar få en tydlig bild av krav på det 
akuta omhändertagandet

• Skillnaderna mellan sjukhusens uppdrag och roll i dagens 
akutsjukvårdssystem är inte tillräckligt transparenta

u Behov av att landstingen arbetar med öka transparensen 
för akutsjukhusens uppdrag

• Landstingen har olika förutsättningar på grund av bland 
annat geografi och demografi

u Landstingen behöver också arbeta för att tydliggöra hur 
det akuta omhändertagandet säkerställs, oavsett om det 
sker på akutsjukhus eller i andra delar av hälso- och 
sjukvården



Landstingen behöver säkerställa 
kompetensnivån på akutmottagningarna

Landstingen bör tydliggöra olika 
verksamheters uppdrag och roll för det akuta 
omhändertagandet

Med utgångspunkt i slutsatserna ger vi två rekommendationer

• IVO  har i ett principbeslut konstaterat läkare utan legitimation inte ska arbeta självständigt vid 
akutmottagningarna utan tillgång till legitimerade läkare på plats som ansvarar för patienten

• Kartläggningen visar på fortsatta skillnader i erfarenhet hos de läkare som arbetar på landets akutmottagningar
• En stor andel av akutmottagningarna anger att det förkommer att läkare utan legitimation arbetar självständigt 

utan legitimerad läkare på plats
u Landstingen behöver säkerställa kompetensnivån på akutmottagningarna 
u Efterlevnaden bör följas upp, dels genom IVO:s tillsyn, dels genom att lämplig myndighet följer upp 

efterlevnaden på nationell nivå



• En utvidgad analys bör utgå från ett tydligt 
befolknings- och patientperspektiv

• Analysen ta fasta på hur 
akutsjukvårdssystemet bör fungera som 
helhet

• En del i denna analys kan bestå i att 
utreda ett nivåindelat 
akutsjukvårdssystem med tydligare 
målnivåer 

• Analysen bör också inkludera hur en 
sådan utveckling kopplar till andra delar 
av vårdkedjan

Beskrivningen av akutsjukhusens uppdrag är 
bristfällig 

Behov av bred kompetens dygnet runt för att kunna 
omhänderta akuta patienter

Varierad kompetens och erfarenhet hos läkarna på 
akutsjukhusen medför utmaningar

Akutsjukvården på landets akutsjukhus är till viss 
del nivåstrukturerad

Landstingens olika förutsättningar påverkar 
akutsjukvårdens organisering och nivåstrukturering

Brister i hälso- och sjukvårdssystemet synliggörs på 
akutsjukhusens akutmottagningar

Vår kartläggning ger inte något svar på hur akutsjukvården bör organiseras 
eller nivåstruktureras

Vi ser behov av fortsatt analys 
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