En akut bild av Sverige
Kartläggning av akutsjukvårdens organisation och arbetsfördelning.1

Förord
I dag pågår övergripande förändringar av hälso- och sjukvården i Sverige. Den komplexa och
sällan förekommande vården koncentreras. Samtidigt finns det en inriktning mot att
förstärka primärvården på olika sätt, till exempel genom förslaget att primärvården ska få ett
utökat akutuppdrag.

Sammanfattning
Den förändring som i dag sker inom hälso- och sjukvården, med bland annat en förstärkning
av primärvården och en ökad koncentration av sjukhusvård, kan få stor betydelse för
akutsjukvårdens framtida roll och funktion.
Det finns en inriktning mot en ökad koncentration för komplex och sällan förekommande
vård samtidigt som det finns en inriktning mot att primärvården ska ta ett större ansvar för
det akuta omhändertagandet som inte är livshotande. I dag pågår en utveckling mot att fler
akutmottagningar anställer specialistläkare inom akutsjukvård som enbart arbetar på
akutmottagningarna.
Behandlingsmöjligheter och kompetens skiljer sig alltså mellan akutmottagningar och
akutsjukhus.
Rapporten presenterar följande slutsatser;
 Beskrivningen av akutsjukhusens uppdrag är bristfälligt.
 Akutsjukhusen behöver ha bred kompetens dygnet runt.
 Varierad kompetens och erfarenhet hos läkarna skapar utmaningar.
 Akutsjukvården är till viss del nivåstrukturerad.
 Landstingens (regionernas) skilda förutsättningar påverkar akutsjukvården.
 Brister i hälso- och sjukvårdssystemet synliggörs på akutsjukhusens
akutmottagningar.
Rapporten lämnar följande rekommendationer;
 Landstingen (regionerna) bör tydliggöra olika verksamheters uppdrag och roll för det
akuta omhändertagandet.
 Landstingen (regionerna) behöver säkerställa kompetensnivån på
akutmottagningarna.
Utifrån rapporten ses ett fortsatt behov av att bredda och fördjupa analysen av det akuta
omhändertagandet i stort. Det bedöms som att en sådan analys bör utgå från ett tydligt
patient- och befolkningsperspektiv. Ibland påstås att många patienter i onödan söker sig till
akutsjukhusens akutmottagningar. Men ett sådant sökmönster kan också ses som en naturlig
följd av hälso- och sjukvårdssystemets nuvarande utformning.
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