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1. Sammanfattning
Arbetsgruppen har genomfört en översyn av de fem dygnet-runt-öppna akutmottagningarna i
Region Skåne med fokus på arbetsmiljö, patientflöden och patientsäkerhet. Förutom
inhämtning av objektiva data rörande patientflöden och personalrörlighet har det genomförts
fokusgruppsintervjuer och intervjuer med chefspersoner. Lex Maria utredningar och
tillbud/skador samt Patientnämndsärenden har granskats och kategoriserats och en
omvärldsbevakning, genom att titta på goda exempel, har ingått. Slutligen har översynen
kompletterats med en exitenkät till medarbetare som valt att sluta på akutmottagningarna.
Många positiva synpunkter framkommer: Arbetet upplevs stimulerande och lärande, stödet
från kollegor är bra och möjligheter för arbete i team uppskattat. Många lovvärda
förbättringsarbeten pågår lokalt och det regionala samarbetet med en välfungerande
akutchefsgrupp, regional samordning via särskild akutsamordnare samt en fastslagen
akutläkarstrategi lyfts fram som positiva företeelser som måste få fortsätta att utvecklas.
Dock framkommer det en samstämmig bild som visar en mycket ansträngd arbetssituation där
medarbetarna ej sällan upplever att patientsäkerheten äventyras. Personalrörligheten är hög,
främst för sjuksköterskor, vilket leder till sjunkande erfarenhet och ökning av timtid,
mertid/övertid samt kostnader för inhyrd personal, faktorer som riskerar att ge upphov till en
negativ spiral. Exitenkäten ger stöd för uppfattningen att den ansträngda arbetssituationen är
den viktigaste orsaken till att medarbetare väljer att sluta. Arbetsgruppens uppfattning är att
denna negativa utveckling omgående måste brytas.
Ett trögt avflöde av färdigbedömda patienter framhålls som den viktigaste faktorn bakom den
ansträngda arbetsmiljön. Bland de interna processerna lyfts fördröjning av beslutsprocessen
fram som en faktor av stor betydelse tillsammans med den dåligt fungerande logistiken för
patienter äldre än 80 år. Bristande samsyn mellan akutverksamheten och olika
specialistkliniker avseende de akuta processerna påtalas av såväl chefer som medarbetare.
Arbetsgruppen framför ett antal åtgärdsförslag tänkta att vara en vägledning och ett stöd för
det fortsatta förbättringsarbetet. Viktigast är behovet av en regional samsyn och statements
kring gemensamt ansvar för de akuta processerna mellan akutverksamheterna och
specialistklinikerna. Övriga förslag med störst potential bedöms vara att använda de mest
erfarna läkarna längst fram i linjen samt teambemanning av dessa tillsammans med
sjuksköterskor och undersköterskor, en kraftig utveckling av direktinläggningsmöjligheter för
äldre multisjuka och en uppbyggnad av vårdformer utanför sjukhusen. Dessa förslag kan
lämpligen samordnas regionalt medan övriga mer detaljerade förslag föreslås anpassas till
lokala behov och förutsättningar.
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2. Inledning
2.1 Bakgrund
Pressen är hög på regionens akutmottagningar. Arbetsbelastningen fortsätter att öka samtidigt
som brist på vårdplatser medför att patienter blir kvar på akutmottagningen under lång tid.
Situationen innebär att patientsäkerheten hotas samtidigt som kompetent personal på grund av
frustration och utmattning väljer att sluta. För att vända denna utveckling uppdrar
Regionstyrelsen åt regiondirektören att genomföra en översyn med fokus på bemanning,
patientsäkerhet och arbetsmiljö.
På uppdrag av Sven Oredsson, medicinsk rådgivare vid Koncernkontoret, har en arbetsgrupp
formerats med följande sammansättning: Lars Stavenow, överläkare internmedicinska
kliniken SUS, projektledare, Ronny Wain, biträdande projektledare, ledningsstrateg
Koncernstab HR, Karin Ernhagen, HR-strateg, Koncernstab HR, Charlotta Tinghammar, HRstrateg, koncernstab HR, Carina Wirth, Enhetschef, Enheten för HR utveckling, Koncernstab
HR och Anton Petersson, studentmedarbetare, Koncernstab HR.
Värt att notera pågår det idag flera viktiga arbeten där det särskilt ska nämnas samlokalisering
av primärvårdens kväll- och helgmottagningar med sjukhusens akutmottagningar, förstärkt
vidareutbildning för läkare och sjuksköterskor, beslut om regional akutläkarstrategi samt
tillsättning av regional akutsamordnare. Ett samarbete med Boston och Region Sjaelland har
startats med positiva erfarenheter. Det goda samarbetet mellan regionens akutchefer framhålls
från flera håll. Därutöver pågår ett flertal lovvärda lokala förbättringsarbeten där det är viktigt
att akutöversynens förslag inte omkullkastar dessa.
De fem dygnet runt-öppna akutmottagningarna Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och
Ystad har ingått i översynen. Följande områden har belysts: Patientflöden, personalrörlighet,
Lex Maria-utredningar, granskning av tillbud/skador samt analys av anmälningar till
Patientnämnden. En exitenkät till medarbetare som slutat har genomförts. Olika
personalkategorier har deltagit i fokusgrupper och högre chefer på verksamhets- och
förvaltningsnivå har intervjuats. Slutligen har vi studerat två goda exempel.
Arbetsgruppen har rapporterat till en regional styrgrupp (2 möten) samt diskuterat med facklig
referensgrupp (2 möten.) Under arbetets gång har också flera diskussioner förts med RS-AU.
Ytterligare en referensgrupp bestående av samtliga akutchefer i regionen har varit
diskussionspartners men även i hög grad varit behjälpliga i förankringen av arbetet ut i
verksamheterna.

2.2 Översynens syfte
Syftet med översynen har varit att belysa följande tre frågor:
1. Är personalomsättningen på akutmottagningarna högre än för andra avdelningar och
i så fall – vad kan göras för att förbättra situationen? Vilken roll spelar
arbetsbelastning och andra arbetsmiljöfaktorer
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2. Hur ser patientgenomströmningen ut och hur stor är överbeläggningen på
akutmottagningarna? Vilken roll spelar bristen på vårdplatser? Vad kan göras för att
förbättra situationen?
3. Hur kan samverkan med primärvård och kommuner utvecklas för att förbättra
situationen på akutmottagningarna?
Kommentar: Begreppet personalomsättning kan definieras på olika sätt. Arbetsgruppen har
funnit det mest relevant att specifikt titta på begreppet personalrörlighet, där man helt sonika
undersöker antalet medarbetare som slutat genom snittantalet anställda samma period.

2.3 Avgränsningar
En heltäckande analys av alla aspekter kring akutmottagningarna har inte varit möjlig att
genomföra inom den angivna tidsramen. Arbetsgruppen har därför valt att fokusera på
arbetsmiljö och patientflöden där avsikten har varit att definiera områden där förbättringar och
åtgärder är angelägna och att föreslå åtgärder på kort och längre sikt. Med respekt för de ofta
mycket engagerade och relevanta förbättringsarbeten som pågår på många håll i
verksamheterna har arbetsgruppen i vissa fall medvetet valt att inte vara alltför detaljerad i
delar av åtgärdsförslagen för att inte riskera att rasera lovvärda lokala initiativ.

2.4 Disposition
I föreliggande rapport beskrivs i tur och ordning de parametrar som studerats: patientflöden,
personalrörlighet, exitenkät, fokusgrupper, chefsintervjuer, Lex Maria-anmälningar,
avvikelser, ärenden från patientnämnden, samt omvärldsbevakning. Rapporten avslutas med
ett avsnitt där ett antal utvecklingsområden identifieras utifrån det material som arbetsgruppen
studerat, samt ett avsnitt med åtgärdsförslag.

3. Patientflöden
3.1 Inledning
På en akutmottagning vistas olika typer av patienter, från de urakuta larm-patienterna med
livshotande skador och sjukdomar, till patienter med mindre allvarliga åkommor. Cirka 25
procent av patienterna inkommer med ambulans, 12 procent inkommer på remiss, vanligtvis
från primärvården medan resterande 63 procent söker själva till akutmottagningen. Gruppen
som söker själva gör det ofta av goda skäl, men ibland har de vänt sig till en akutmottagning
trots att deras åkomma är av en sådan karaktär att den snarare borde behandlas inom
primärvården. Syftet med följande redovisning är ett få en uppfattning om volymen på de
olika mottagningarnas patientflöden, om några utvecklingstendenser ses över tiden samt om
det finns några skillnader i flödet av patienter mellan de olika akutmottagningarna.
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3.2 Metod
I det följande presenteras statistik ur Patientliggaren, som är det IT-system som används i
omhändertagandet av patienter på akutmottagningarna för att kunna följa processerna. Data
från patientliggaren-QlikView (ett uppföljningsverktyg som presenterar data från
patientliggaren i tabeller och diagram) har inhämtats. Denna baseras på de registreringar som
görs i patientliggaren som används i verksamheterna. Data behöver dock filtreras på vissa sätt
för att visa meningsfulla och jämförbara resultat. Hämtas data direkt kommer patientuppgifter
från till exempel barn- och psyk-akutmottagningarna, alltså enheter som inte är delar av de
ordinarie storakuterna, att ingå. I QlikView finns möjlighet att sortera ut endast specifika
inskrivande och utskrivande enheter. Medarbetare med god insyn i hur man registrerar på
respektive sjukhus har kontaktats och hjälpt till med urval av enheter. Nyckeln till vilka
filtreringar som är genomförda återfinns som bilaga till rapporten. I rapporten har eftersträvats
att göra filtreringar som ligger så nära en sanning som möjligt, men en helt samstämmig bild
över hur man bör beräkna patientflödet på regionens akutmottagningar saknas i dagsläget,
varför bilden som presenteras kan skilja sig något från andra statistikuttag.
Patientliggarens data är baserad på de registreringar som görs i liggaren av medarbetare med
en ofta pressad arbetssituation. Det är därför viktigt att ha i åtanke att det finns felkällor
avhängiga den mänskliga faktorn. Extremvärden förekommer i datamaterialet vilka påverkar
de centralmått som är av intresse i denna översyn. Med anledning av detta har all data som rör
vistelsetid också filtrerats så att endast värden <36 timmar har medräknats. Denna
gränsdragning är gjord med ett visst godtycke, då det anekdotiskt framkommit att det
förekommer i sällsynta fall att patienter kvarstannar över ett dygn på akutmottagningen.
Vidare finns olika registreringskulturer på de olika sjukhusen. Ett arbete med att likrikta över
hela Region Skåne pågår i förvaltningarna. Steg har tagits och man närmar sig varandra, men
vissa skillnader, speciellt i äldre data, kan förekomma. För att kvalitetssäkra data har dialog
förts med sammankallande i den regionala grupp som arbetar med patientliggaren. I
Helsingborg registrerades till exempel ankomsttid fram till juni 2015 på ett annorlunda vis än
de andra mottagningarna. Från och med juni 2015 registrerar samtliga mottagningar
nummerlappstiden som ankomsttid och därmed nollpunkt för mätningen av vistelsetid.
Med detta fastslaget måste siffrorna tolkas med viss försiktighet, de skall inte förstås som den
objektivt sanna bilden av patientflödet på Region Skånes akutmottagningar. Istället skall
siffrorna användas för att kunna skönja större tendenser, ta reda på hur parametrar fluktuerar
över tid och förhoppningsvis kunna identifiera flaskhalsar och förbättringspotentialer i
patientflödet.
Några parametrar som översynen önskade studera visade sig vara svåra att mäta. Till exempel
fanns en ambition om att redovisa väntetider till vårdavdelningar uppdelat på olika
verksamhetsslag. I en jämförelse mellan olika verksamhetsslag (medicin, kirurgi, ortopedi
etc.) sågs dock inga större skillnader i medianvärden för väntetider, undantaget att akut- och
intensivvårdsavdelningar hade kortare väntetider. Om denna icke-skillnad beror på att det
faktiskt inte skiljer sig eller om det rör sig om registreringsfel är oklart. Det finns anledning
att misstänka att registreringsfel i viss mån bidrar, då det vid en analys av siffrorna för Malmö
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framkom värden för vårdavdelningar som varit nedlagda ett antal år. Slutligen hade
arbetsgruppen velat använda ”tid för beslut” som mätpunkt. Detta visade sig dock inte möjligt
till följd av alltför heterogen registrering.

3.3 Resultat
Patientflödena är relativt konstanta över tid. Den största fluktuation som syns är resultatet av
det förändrade arbetssätt som infördes på SUS under sommaren 2015, där Malmö fick
handlägga delar av Lunds akutflöde. Ambulanser omdirigerades från Lund till Malmö mellan
21 – 08, Malmö förstärktes med två läkare, två sjuksköterskor, två undersköterskor och två
medicinska sekreterare. I Lund bemannades första linjen som primärvårdstriage med erfaren
distriktssköterska och läkare från primärvården. Antalet sökande i Lund minskade avsevärt
under juli 2015. Intressant att notera är att söktrycket inte ökade i Malmö under juli utan höll i
stort normala nivåer. Under 2013-2014 har flertalet akutmottagningar haft
samlokaliseringsprocesser där primärvården flyttat sina kvälls- och helgmottagningar till
lokaler i anslutning till akutmottagningarna vilket naturligtvis påverkat flödena av
primärvårdspatienter.
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I nedanstående figur visas antalet ankomster, utskrivningar (högra axeln) och beläggningen
(vänstra axeln) över dygnets timmar (x-axeln). Det rör sig om sammanslagna medelvärden för
hela perioden 2013-2015 och samtliga mottagningar, detta då denna kurva är likartad över tid
och ort. Givetvis skiljer sig siffrorna i absoluta tal, avhängigt av respektive mottagnings
storlek, men tidpunkterna för toppar och dalar är likartade. Beläggningen toppar någon gång
vid sen eftermiddag (kl. 15-16) och flest patienter att handlägga finns således under
eftermiddagarna och kvällarna.
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I nedanstående figurer redovisas beläggningsgraden för måndag till fredag samt lördag till
söndag, i kombination med av mottagningarna redovisad bemanningsplanering för
undersköterskor och sjuksköterskor summerat. Beläggningssiffrorna rör dygnsmedelvärden
helåret 2015. Båda variablerna är redovisade i 15-minuters intervaller.
Förutsättningarna för att planera bemanningen efter hur stort antal patienter som finns på
akutmottagningarna skiljer sig mellan orterna. I Helsingborg framstår skillnaden i
beläggningsgrad som större mellan vardag och helg än på SUS och sjukhusen inom KRYH.
Längden på tiderna för överlappning, alltså tid då olika arbetspass avlöser varandra, och hur
denna längd varierar beroende på om det är vardag eller helg skiljer sig mellan orterna.
Bemanningsplanering är en komplex fråga, och det finns långt fler faktorer att ta hänsyn till
än antal patienter som befinner sig på mottagningen. Även om patientflödet är lägre på vissa
mottagningar under helgerna, så kan det finnas behov av att bemanna upp med
omvårdnadspersonal då läkarbemanningen vanligtvis också är lägre. Vidare kan det finnas ett
behov av längre överlappstider under vardagarna för att frigöra tid till
kompetensutvecklingsinsatser.
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Relation beläggning och bemanning SUS Malmö
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Beläggning

Beläggning HELG

Bemanning

Bemanning HELG

Relation beläggning och bemanning SUS Lund
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Beläggning

Beläggning HELG

Bemanning (må-sö)

9

Relation beläggning och bemanning HBG
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Relation beläggning och bemanning CSK
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Relation beläggning och bemanning Ystad
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CSK har en något lägre andel ambulanser, på övriga sjukhus pendlar nivån vanligtvis kring 25
- 30 %. I Malmö ses en ökning av andelen ambulanser under sommaren 2015, då man övertog
delar av Lunds ambulansflöde.
Andel ambulanser av totala antalet patienter
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I nedanstående figur illustreras hur stor andel av ambulanserna som kommer in med patienter
som prioriteras som prio-1 vid inskrivning. Noteras kan att andelen är hög i Lund och låg i
Ystad, dock har båda ett relativt jämt antal ambulanser av hela flödet.
Andelar av ambulanser med prio 1
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Svagt uppåtgående trend med längre vistelsetider syns på båda mottagningarna på SUS och i
Helsingborg. CSK ligger relativt konstant (och ligger något lägre än övriga) och för Ystad ses
en viss trend mot förkortade vistelsetider. Noteras kan också att det förändrade arbetssättet på
SUS under sommaren 2015, inte verkar ha påverkat vistelsetiderna negativt vare sig i Lund
eller i Malmö. Snarast anas en viss förkortning av vistelsetiderna.
Medianvistelsetider 2014 - 2015
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Mediantiden till läkare är relativt konstant över tid på samtliga fem mottagningar, CSK ligger
dock högre. Det förändrade arbetssättet på SUS under sommaren 2015 verkar snarast ha
förbättrat tid till läkare i Malmö och var oförändrat i Lund.
Mediantid till läkare
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Nedanstående kurva visar en subtraktion av mediantid till läkare från median total vistelsetid,
för att få en uppfattning om hur lång handläggningstiden är när patienten väl träffat en läkare.
Här ligger CSK lägre än övriga, deras flaskhals verkar således uppstå i väntan på läkare. I
Lund framstår förhållandet som omvänt, där handläggningstiden efter läkarkontakt är längre
än på de andra mottagningarna.
Tid från läkarkontakt till patienten lämnar motagningen
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På samtliga mottagningar är vistelsetiden för de allra äldsta patienterna avsevärt högre än
tiden för samtliga patientgrupper. Väntetiden till läkare är dock inte längre för den äldsta
patientgruppen, den längre vistelsetiden får således förklaras med handläggningen efter
läkarkontakt. Både patienter som väntar på hemgång och på vårdplats ingår.
Jämförelse mediantider samtliga patienter och patienter 80+
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Vistelsetid Samtliga patienter

Vistelsetid Patienter 80+

Tid till läkare Samtliga patienter

Tid till läkare Patienter 80+

Det regionalt fastställda målet om 80 % besök med kortare vistelsetid än 4 timmar uppnås inte
på någon av Region Skånes akutmottagningar under den studerade perioden. De tre största
akutmottagningarna har svårast att uppnå målet.
4-timmars målet, andel besök som klarat
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Nedanstående diagram visar på ett månadsmedeltal patienter som ligger kvar på
akutmottagningen klockan 06, och har befunnit sig där minst 6 timmar, så kallade övernattare
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eller överliggare. Ingen enhetlig definition på begreppet övernattare finns, varför
arbetsgruppen valde den ovanstående. Trenden är negativ, andelen har ökat med tiden, särskilt
tydlig är denna tendens i Helsingborg och på SUS Lund. På SUS Lund verkar dock läget
förbättrats efter sommaren 2015.

Dygnsmedeltal antal övernattare månadsvis
12
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SUS Lu
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3.4 Konklusion
Över den tidsperiod som studerats är många parametrar relativt konstanta. Volymmässigt
söker ett jämnt antal patienter. Åldersfördelningen är likartad över tid, men skiljer sig något
mellan orterna (se bilaga 3). Således kan en eventuellt försämrad arbetsmiljö och/eller ökad
arbetsbelastning troligen inte förklaras med ett ökat antal patienter att handlägga, patientflödet
är relativt konstant över tid. CSK verkar ha kortare handläggningstider när patienter väl träffat
en läkare. På SUS i Lund är tiderna för att få iväg patienterna efter att ha träffat läkare längre.
Problemen med övernattare framstår som störst i Helsingborg följt av Lund.
Det förändrade arbetssättet på SUS under sommaren 2015 innebärande omdirigering av
ambulanser från Lund till Malmös akutmottagning nattetid samt ökat primärvårdsåtagande i
Lund har påverkat flödet såtillvida att Malmö fick ta emot en högre andel ambulanser sena
kvällar och nätter under sommaren, dock ökade varken vistelsetiden eller tiden till läkare.
Antalet övernattande patienter påverkades ej heller tydligt under denna tid i Malmö, men
försvann helt i Lund. För vidare diskussion, se nedan.
De äldsta patienterna kvarstannar avsevärt längre tider på samtliga mottagningar, trots att
deras väntetid till läkare inte är längre än övriga patienters. Andelen övernattare har ökat
markant under den studerade perioden.
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4. Personalrörlighet
4.1 Inledning
Vid varje enhet uppstår en viss personalrörlighet 1 till följd av vidareutbildning,
föräldraledigheter, forskning, långtidssjukskrivning, andra uppdrag med mera. Vidare måste
det finnas möjlighet att introducera nya medarbetare, knyta till sig specifika kompetenser för
att verksamheten ska utvecklas positivt. En viss personalrörlighet får därmed ses inte bara
som erforderlig utan också som naturlig för verksamheten. En akutmottagning tillhör också de
enheter som brukar kallas introducerande enheter, med vilket menas enheter med bred
inriktning och stort lärande där många medarbetare som är nya i yrket föredrar att börja
utbilda sig, för att senare i många fall söka sig till mer specialiserade verksamheter. En
ytterligare faktor som driver en hög personalrörlighet är brist på lämpliga karriärmöjligheter
internt. En formell vidareutbildning för sjuksköterskor inom akutsjukvård har saknats. Lunds
universitet startade dock VT 2015 ett sådant program inom ramen för den tolfte
specialistinriktningen som varje lärosäte själv kan anordna. Omgång två av denna startar
våren 2016.
En alltför hög personalrörlighet bedöms däremot som ett problem för verksamheten, eftersom
detta ställer höga krav på introduktion och handledning av nya medarbetare, och
erfarenhetsgraden sänks. I tider där rekryteringsläget för olika medarbetarkategorier, idag
främst sjuksköterskor, är ansträngt blir en ökad personalrörlighet extra bekymmersam.

4.2 Metod
Personalrörligheten har studerats för perioden 2015-01-01 – 2015-08-31, det vill säga de
första åtta månaderna av året. Därvid har vi utgått från antal anställda vid periodens början
och sedan räknat ut ett snittvärde på antalet anställda under perioden. Antal avgångna externt
är medarbetare som lämnar Region Skåne medan avgångna internt fortsätter i annan
verksamhet inom Regionen. Vi har räknat på den totala rörligheten (avgångar externt +
internt). Avsikten har inte varit att utröna i vilken grad tjänsterna blir återbesatta men detta
vägs i viss mån in i rörlighetssiffran eftersom snittvärde för antal anställda använts.
Personalrörlighet blir då andel totala avgångar (ext+int) av snittvärdet för anställda för
perioden 2015-01-01 – 2015 – 08 -31. I nedanstående diagram redovisas personalrörlighet för
sjuksköterskor, undersköterskor samt medicinska sekreterare2. Läkarna är undantagna då på
flera ställen endast få läkare är anställda direkt av akutmottagningarna eftersom dessa
bemannas i olika stor utsträckning av jourläkare anställda inom sina respektive
verksamhetsområden, vilket innebär att en jämförelse skulle bli mycket missvisande.
Som jämförelseavdelningar till akutmottagningarna har valts vårdavdelningar som
huvudsakligen tar emot akuta patienter, medicin- och kirurgavdelningar med allmän
1

Personalrörlighet: antal medarbetare som slutat genom snittantalet anställda samma period.
Observera att medicinska sekreterare inte är redovisade för IVA-avdelningarna då det är få i antal som
organisatoriskt är anställda på dessa enheter.
2
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inriktning. Vidare har valts en verksamhet med helt andra förutsättningar, IVA. Medicin- och
kirurgavdelningar har behandlats sammantaget eftersom de mätta parametrarna utfäll likartat.
På CSK saknades siffror för kirurgiska verksamheter på grund av felvärden i systemen, därför
blir jämförelseenheten där endast medicin. För de medicinska sekreterarna på SUS redovisas
endast kirurgiska jämförelseenheter, då siffror saknades för medicin.
Arbetsgruppen har också tagit fram siffror på sjuktal, erfarenhetsindex, övertid/mertid, timtid
och kostnader för inhyrd personal. Dessa parametrar har i första hand inte använts för att
utföra specifika jämförelser för var och en mellan akutmottagningarna och
jämförelseavdelningarna utan huvudsakligen använts för att bedöma hur de relaterar till en
ökad personalrörlighet. Vissa mönster avseende dessa parametrar kommer dock att
kommenteras.

4.3 Resultat
4.3.1 Personalrörlighet
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Intern

Akutmottagningarna
Personalrörlighet för sjuksköterskor på akutmottagningarna är hög och varierar mellan 16 och
28% för perioden jan – augusti 2015. Detta innebär att var 4:e till var 5:e sjuksköterska
behöver ersättas under denna period. Observera att pensionsavgångar är inräknade, dessa står
dock för en mycket liten del av den totala personalrörligheten. Rörligheten för
undersköterskor är mindre och varierar mellan 4 och 20%, den högsta rörligheten finns i
Malmö och Lund medan den är tydligt lägre i Helsingborg, Kristianstad och Ystad. Även
medicinska sekreterare uppvisar en hög rörlighet med undantag för Helsingborg.
Medicinska och kirurgiska vårdavdelningar
Mönstret för medicinska och kirurgiska vårdavdelningar ser likartat ut och är i samma nivå
som för akutmottagningarna avseende sjuksköterskor och undersköterskor. Ystad avviker
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dock från mönstret genom en lägre sjuksköterskerörlighet. Rörligheten för medicinska
sekreterare är låg, dock med undantag för medicin och kirurgi Ystad.
Intensivvårdsavdelningar
IVA har på samtliga orter en mycket låg rörlighet för såväl sjuksköterskor, undersköterskor
som medicinska sekreterare vilket kan bero att arbetsmarknaden för specialistutbildad
personal är begränsad. Naturligtvis kan också god arbetsmiljö och trivsel bidra. Lågt
utnyttjande av övertid/mertid och timtid kan delvis relateras till schemamodeller och principer
för hantering av dessa frågor.

4.3.2 Sjukfrånvaro, över-/mer-/timtid samt erfarenhetsindex
I föreliggande undersökning relaterar hög personalrörlighet till lägre erfarenhetsindex, mer
övertid/mertid och timtid samt högre kostnader för inhyrd personal. Dessa samband bedöms
påverka arbetsmiljön negativt. Övertid/mertid samt timtid ökar tydligt för sjuksköterskor,
undersköterskor och medicinska sekreterare på samtliga akutmottagningar mellan åren 2014
och 15, med undantag av andelen timtid för medicinska sekreterare i Lund och Helsingborg.
Samma ökning ses i mindre omfattning, eller inte alls, på jämförelseavdelningarna. Av de
sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare som slutar på någon av
akutmottagningarna som ingår i översynen fortsätter endast 50 % att arbeta inom Region
Skåne. För gruppen sjuksköterskor är siffran ännu lägre, 41 %. Övriga går rimligen
huvudsakligen till kommunerna, privata vårdgivare eller till utlandstjänstgöring. Enligt
uppgift från SUS båda akutmottagningar har sammanlagt 17 medarbetare (sjuksköterskor och
undersköterskor) återvänt 2015.
Några resultat avseende de övriga parametrarna kan kommenteras: Erfarenhetsindex: Även
om ökad rörlighet leder till lågt erfarenhetsindex gäller inte detta för akutmottagningen i Lund
som i större utsträckning fått behålla erfarna sjuksköterskor. Sjukfrånvaro: Det har skett en
generell ökning av sjukfrånvaron mellan 2014 och 15 utan att akutmottagningarna utmärker
sig särskilt. Undantag utgör medicinska sekreterare i Malmö, Kristianstad och Ystad där
sjuktalen är höga.
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Sjukfrånvaro medicinska sekreterare
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Diagram sjukfrånvaro. Definition: Andel sjuktid av totalt arbetad tid.
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Diagram övertid/mertid. Definition: Andel övertid/mertid av totalt arbetad tid.

21

SSK Timtid
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%

10,0%
5,0%
0,0%

Timtid 2014

Timtid 2015

USK Timtid
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Timtid 2014

Timtid 2015

22

Timtid medicinska sekreterare
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Diagram timtid. Definition: Andel timtid av totalt arbetat tid.

Erfarenhetsindex
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Diagram erfarenhetsindex. Definition: Sammanhängande anställningstid från 2013-03-01 –
2015-10-31. Index 1.0 betyder att alla medarbetare inom aktuell personalkategori har varit
anställda sammanhängande mellan 2013-03-01 – 2015-10-31. Således tar parametern
erfarenhetsindex inte hänsyn till vilken erfarenhet de som slutar har utan påverkas endast av
hur många som slutar inom den angivna perioden. Genom att relatera erfarenhetsindex till
personalrörlighet går det att få en uppfattning om rörligheten huvudsakligen drabbar både den
erfarna och mindre erfarna gruppen eller både/och.
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4.3.3 Kostnader för inhyrd personal
Kostnader för inhyrda SSK / snittanställda SSK
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Kostnader för inhyrd personal relaterad till antalet medarbetare. Detta har endast varit
meningsfullt att beräkna för sjuksköterskor. Läkarkostnaderna kan belasta såväl
akutmottagningarna som respektive verksamhetsområde (kirurgi, medicin, ortopedi). Och för
undersköterskor saknas specifika siffror då dessa samkategoriseras med paramedicinare.
Kostnader för inhyrd personal är mycket höga för läkare i Lund, vilket beror på ett beslut att
helt bemanna en nattlinje med läkare från bemanningsföretag. Även akutmottagningarna i
Malmö och Helsingborg har höga kostnader som dock gäller sjuksköterskor. Medicinska och
kirurgiska vårdavdelningar på SUS och Helsingborg har också höga kostnader för
sjuksköterskor. Kristianstad utmärker sig genom låga kostnader för inhyrd personal.

Totala kostnader för inhyrd personal
2014

2015
73 944
1 454 270
-

Malmö AM

Läkare
SSK
Övrig sjkv.pers.

361 067
-

Lund AM

Läkare
SSK
Övrig sjkv.pers.

9 790 932
-

11 777 361
287 153
-

HBG AM

Läkare
SSK
Övrig sjkv.pers.

1 278 255
809 849
-

789 824
2 704 914
56 346

CSK AM

Läkare
SSK
Övrig sjkv.pers.

132 000
-

17 640
68 169
-

Ystad AM

Läkare
SSK

589 400
99 095

671 300
1 783 912
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Övrig sjkv.pers.

58 000

-

SUS Med+Kir

Läkare
SSK
Övrig sjkv.pers.

122 920
3 053 532
-

319 060
12 752 068
-

HBG med+kir

Läkare
SSK
Övrig sjkv.pers.

2 781 369
273 445

654
4 224 868
-

CSK medicin

Läkare
SSK
Övrig sjkv.pers.

258 375
-

669 125
9 005
-

Ystad med+kir

Läkare
SSK
Övrig sjkv.pers.

109 817
215 445

1 851 339
124 627
-

SUS IVA

Läkare
SSK
Övrig sjkv.pers.

-

-

HBG IVA

Läkare
SSK
Övrig sjkv.pers.

-

-

CSK IVA

Läkare
SSK
Övrig sjkv.pers.

1 305 050
-

3 088 094
-

4.4 Konklusion
Personalrörligheten för sjuksköterskor är hög på samtliga akutmottagningar medan den är
något lägre för undersköterskor. Rörligheten är dock inte högre än på jämförande medicinoch kirurgavdelningar medan IVA utmärker sig genom en låg rörlighet på samtliga orter.
Även medicinska sekreterare på akutmottagningarna uppvisar en hög rörlighet, med undantag
av Helsingborg. Hög rörlighet relaterar till sjunkande erfarenhetsindex, mer timtid,
övertid/mertid och högre kostnader för inhyrd personal. Dessa faktorer bedöms påverka
arbetsmiljö och kompetensläget negativt och det finns risk att hamna i en negativ spiral vilket
gör detta till ett av de viktigaste fokusområdena. Framförallt övertid/mertid uppvisar en tydlig
ökning på samtliga akutmottagningar såväl för sjuksköterskor som för undersköterskor. En
ytterligare observation är att hälften av medarbetarna som slutar på akutmottagningarna går
vidare till annan arbetsgivare än Region Skåne.

5. Exitenkät
5.1 Inledning
En del i föreliggande översyn av arbetsmiljö och personalomsättning utgörs av en enkät som
utsänts till medarbetare som valt att sluta arbeta på någon av akutmottagningarna. Enkätens

25

syfte är att närma sig svaret om arbetsbelastnings- och arbetsmiljöfaktorer är en bidragande
orsak när medarbetare väljer att försätta sin yrkesbana på andra arbetsplatser.

5.2 Metod
Av juridiska skäl har enkäten endast skickats till medarbetare som slutat men som idag är
fortsatt anställda på andra arbetsplatser inom Region Skåne. Det är således den interna
personalrörligheten som härvid undersökts. Ur personaldatasystem inhämtades uppgifter om
vilka medarbetare som slutat från och med 2013 fram till och med oktober 2015. Chefer
sorterades bort då dessa ansågs utgöra ett för litet antal för att kunna redovisas enskilt.
Enkäten skickades till 139 stycken och svar inkom från 107 respondenter. Således uppnåddes
en svarsfrekvens om 77 % (se bilaga 5 för detaljerad information om svarsfrekvens). I enkäten
gavs respondenterna möjlighet att skatta hur stor inverkan tretton olika fördefinierade faktorer
haft för beslutet att avsluta sin anställning på en skala från 0-5. 5 betydde att respondenten
helt och hållet instämde att faktorn påverkat beslutet och 0 innebar att faktorn inte alls
påverkat beslutet. Vidare gavs respondenterna möjligheten att värdera betydelsen av övriga
faktorer ej nämnda i listan, och utveckla dessa svar i en följande fritextfråga. De uppmätta
faktorerna formulerades som påståenden, i bilaga 6 återfinns de exakta frågeformuleringarna.
Resultatet från denna analys redovisas i medelvärdestabeller nedan. För att få en uppfattning
om spridningen i svaren redovisas också standardavvikelser. De skilda antalet respondenter på
de olika faktorerna har att göra med att respondenterna också gavs möjlighet att välja ”ej
tillämpbart”. För att få en uppfattning om skillnader i nivåer av krav-kontroll-stöd enligt
Karasek & Theorells modell användes den validerade enkäten DCSQ, demand-supportcontrol questionnaire.

5.3 Resultat
5.3.1 Orsaker till att medarbetare valt att avsluta sin anställning vid akutmottagningarna
N

Medelvärde

Standardavvikelse

Hög arbetsbelastning

105

3,85

1,43

Hög arbetsbelastning med försämrad
patientsäkerhet
Arbetstider

104

3,83

1,50

105

3,74

1,80

Psykisk utmattning

104

3,63

1,52

Begränsad möjlighet att hantera stress

105

3,52

1,51

Missnöjd med ledarskapet

105

3,08

1,70

Fysisk utmattning

104

2,96

1,71

Annan faktor/faktorer

41

2,66

2,30

Lön

97

2,34

2,22

Bristande kompetensutveckling

104

2,34

1,84

Dåliga karriärmöjligheter

101

2,25

1,88

Otillfredsställande introduktion

105

1,34

1,54

Frånvaro av kollegialt stöd

106

1,06

1,44

Restid till arbetet

101

0,96

1,85
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Det framstår såldes som att de viktigaste faktorerna är upplevelsen av hög arbetsbelastning
med risk för försämrad patientsäkerhet, bättre arbetstider på den nya arbetsplatsen, upplevd
psykisk utmattning och upplevt begränsade möjligheter att hantera stress.
5.3.2 Kompletterande information från fritextsvar
Respondenterna gavs också möjlighet att i fritext ange faktorer som påverkade beslutet att
sluta. Gemensamma teman i dessa svar har identifierats. Efter denna granskning framkommer
stress och tung arbetsbelastning som de vanligast förekommande svaren. Missnöje med
ledarskapet är också frekvent. Vidare framkom exempel på medarbetare som känt brist på
inflytande över beslut, och ett par som upplevt sig dåligt bemötta av sina kollegor.
Stress / Tung arbetsbelastning
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Missnöjd med ledarskapet

17

Patientsäkerhet

13

Arbetstider på jourtid

10

Arbetet gick ut över hemsituation/privatliv

10

Brist på inflytande

7

Dålig stämning/bemötande/samarbete i personalgruppen

6

Återhämtning

6

Missnöje med löneutveckling

5

Inledde en utbildning

5

Dåliga lokaler

4

Dåligt samarbete med resten av sjukhuset

2

Hot och våld

2

Kortare restid till arbetet

2

5.3.3 Skillnader mellan Regionens akutmottagningar
SUS Lund
N

Medelvärde

Standardavvikelse

Hög arbetsbelastning

25

4,28

1,02

Hög arbetsbelastning med försämrad
patientsäkerhet
Arbetstider

24

4,13

1,45

24

4,00

1,69

Psykisk utmattning

24

4,00

1,14

Begränsad möjlighet att hantera stress

24

3,88

1,26

SUS Malmö
N

Medelvärde

Standardavvikelse

Arbetstider

29

3,83

1,83

Hög arbetsbelastning med försämrad
patientsäkerhet
Hög arbetsbelastning

29

3,72

1,44

29

3,59

1,48

Begränsad möjlighet att hantera stress

30

3,50

1,74

Psykisk utmattning

30

3,43

1,76
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Ystad lasarett
N

Medelvärde

Standardavvikelse

Hög arbetsbelastning

15

4,07

1,58

Hög arbetsbelastning med försämrad
patientsäkerhet
Begränsad möjlighet att hantera stress

15

3,93

1,75

15

3,60

1,45

Psykisk utmattning

15

3,47

1,41

Arbetstider

15

2,87

2,00

N

Medelvärde

Standardavvikelse

Arbetstider

17

3,94

1,78

Hög arbetsbelastning

17

3,65

1,54

Hög arbetsbelastning med försämrad
patientsäkerhet
Psykisk utmattning

17

3,59

1,42

17

3,29

1,83

Begränsad möjlighet att hantera stress

17

3,24

1,30

N

Medelvärde

Standardavvikelse

Annan faktor/faktorer *

6

4,17

1,17

Psykisk utmattning

18

3,89

1,32

Arbetstider

20

3,80

1,74

Hög arbetsbelastning med försämrad
patientsäkerhet
Hög arbetsbelastning

19

3,74

1,63

19

3,68

1,60

Centralsjukhuset i Kristianstad

Helsingborgs lasarett

*av dessa rörde samtliga stress/tung arbetsbelastning
ofta till följd av övernattare på akutmottagningen.

I stort är det samma faktorer som återkommer när resultatet bryts ned per akutmottagning.
Några skillnader kan dock skönjas. På CSK rankas arbetstider högst bland faktorerna (så även
i Malmö men där är skillnaden gentemot nästa faktor, arbetsbelastningen, avsevärt mindre).
De högsta medelvärdena för Hög arbetsbelastning syns i Lund och Ystad.

5.3.4 Skillnader mellan yrkeskategorier

Sjuksköterskor
N

Medelvärde

Hög arbetsbelastning med försämrad patientsäkerhet

64

4,11

Standard
avvikelse
1,48

Hög arbetsbelastning

64

4,03

1,39

Psykisk utmattning

65

3,75

1,50

Begränsad möjlighet att hantera stress

65

3,68

1,49

Arbetstider

65

3,54

1,90
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Undersköterskor
N

Medelvärde

Arbetstider

15

4,13

Standard
avvikelse
1,77

Missnöjd med ledarskapet

14

3,57

1,28

Hög arbetsbelastning

15

3,53

1,46

Hög arbetsbelastning med försämrad patientsäkerhet

15

3,40

1,55

Lön

15

3,33

2,23

N

Medelvärde

Arbetstider

21

4,10

Standard
avvikelse
1,58

Hög arbetsbelastning

22

3,68

1,52

Psykisk utmattning

21

3,57

1,47

Hög arbetsbelastning med försämrad patientsäkerhet

21

3,29

1,49

Begränsad möjlighet att hantera stress

21

3,24

1,45

Medicinska sekreterare

Sjuksköterskorna skattar arbetsbelastningen, med risk för försämrad patientsäkerhet, i särklass
högst, det är också den viktigaste faktorn i denna grupp. Undersköterskor och mediciniska
sekreterare å sin sida skattar arbetstiderna högst, bland undersköterskor ses också ett missnöje
med ledarskapet som inte syns i övriga kategorier.
5.3.5 Skillnader i upplevelser av krav-kontroll och stöd
Arbetslivspsykologerna Robert Karasek och Töres Theorell har utvecklat en brett använd
modell för att beskriva arbetsbelastning. Modellen kallas krav-kontroll-stöd modellen. Den
innebär i korthet att en arbetstagare, för att klara ett arbete med höga krav, också behöver
kontroll över sin arbetssituation samt stöd från överordnade och kollegor. Det finns olika
metoder att uppskatta nivåer av krav-kontroll-stöd, där vi har valt DCSQ, Swedish demandcontrol-support quationaire. I DCSQ enkäten ges respondenten möjlighet att ta ställning till
antal påståenden (se bilaga 7), svaren vägs sedan samman i tre skalor: krav, kontroll och stöd.
Skalorna antar värden mellan 1 och 4, i tabellen nedan redovisas hur stor andel av
respondenterna på varje arbetsställe som tangerade eller understeg medianen, respektive hur
stor andel som hade resultat över medianen på de tre skalorna, krav, kontroll och stöd.
Majoritetsresultatet har markerats med blått. Notera dock att skillnaderna i vissa fall är små,
och fördelningen förhållandevis jämn. I några fall kan vi dock utröna tendenser, såsom att
stödet är skattat som lågt av en betydande majoritet vid mottagningarna inom SUS, emedan
stödet är skattat högt hos en majoritet av respondenterna vid Ystad Lasarett.
Det är viktigt i detta sammanhang att poängtera att resultatet inte är kontrollerat mot någon
utomstående måttstock. Att en betydande majoritet skattar stödet som lågt på SUS innebär
alltså inte att det sociala stödet från kollegor och överordnade är lägre i Lund och Malmö;
Utan det betyder att medarbetarna som arbetat i Lund och Malmö självskattade nivån av stöd
som lägre än hela gruppen som fick enkäten. Det är således viktigt att hålla i minnet vid
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tolkning av dessa tabeller att det är relativt mot den egna gruppen, inte någon generell utsaga
om nivåerna av krav-kontroll-stöd.
Skillnader i krav-kontroll-stöd per arbetsställe
SUS Malmö

SUS Lund

Helsingborgs
lasarett

Centralsjukhuset i
Kristianstad
Ystad Lasarett

Lågt
(median Högt
eller
(över
mindre) median)

Lågt
(median Högt
eller
(över
mindre) median)

Lågt
(median Högt
eller
(över
mindre) median)

Lågt
(median Högt
eller
(över
mindre) median)

Lågt
(median Högt
eller
(över
mindre) median)

Krav

54%

46%

42%

58%

65%

35%

53%

47%

60%

40%

Kontroll

33%

67%

58%

42%

55%

45%

59%

41%

60%

40%

Stöd

76%

24%

70%

30%

55%

45%

47%

53%

20%

80%

5.4 Konklusion
Svarsfrekvensen är relativt hög, 77 %, vilket gör att enkätens resultat får anses som robusta.
Från enkätens första del, som jämför olika påverkansfaktorer till beslutet att lämna
akutmottagningen, klarläggs att gruppen skattar hög arbetsbelastning med risk för försämrad
patientsäkerhet, och arbetstider som viktigare faktorer än de andra givna alternativen, till
exempel lön, upplevt dåliga karriärmöjligheter, brist på kompetensutveckling eller missnöje
med ledarskapet. Upplevelsen av hög arbetsbelastning med risk för försämrad patientsäkerhet,
psykisk stress, begränsade möjligheter att hantera denna stress samt arbetstiderna är det som
respondenterna menar haft störst påverkan för deras beslut att sluta arbeta på respektive
akutmottagning. Bland de respondenter som valt att besvara enkätens fritextfråga var tung
arbetsbelastning och stress också dominerade motiv. Enkätens resultat stärker hypotesen att
hög arbetsbelastning är en starkt bidragande orsak till personalrörligheten på
akutmottagningarna. De höga skattningarna av arbetsbelastning och psykisk utmattning pekar
mot att betydande delar av den totala personalrörligheten är onaturligt hög.
Det andra fyndet är att arbetstiderna är en starkt påverkande faktor, främst hos
undersköterskor och medicinska sekreterare men även i viss mån hos sjuksköterskorna.
Arbetet på en akutmottagning innebär per definition arbete på obekväm arbetstid, vilket
medarbetare också högst troligen är medvetna om när de inleder en anställning. Det kan vara
så att det rör sig om en livscykel-effekt, vid vissa perioder i livet blir medarbetens krav på
arbetstiderna annorlunda än i andra. Det skulle således kunna vara så att delar av den
personalrörlighet som finns är en naturlig personalrörlighet, de två variablerna hög
arbetsbelastning och arbetstider saknar också samband (r= -, 027), vilket talar för att det är i
viss grad olika respondenter som skattat dessa båda faktorer högt. Delar av
respondentgruppen som värderat arbetstiderna högt kan dock ha värderat denna högt som ett
resultat av till exempel en större mängd beordrad övertid än på andra arbetsplatser. Således är
arbetstidernas effekt på personalrörligheten troligen både naturlig och onaturlig.
Vad det gäller skillnader i nivåer av krav-kontroll-stöd visar enkäten att upplevelsen av stöd
är lägre på SUS såväl Lund som Malmö.
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Således talar enkätens resultat för att arbetsbelastningen och arbetsmiljön har en effekt på
personalrörligheten vid akutmottagningarna, denna del av personalrörligheten är onaturlig och
oönskad. En viss effekt verkar även arbetstiderna ha, delar av denna personalrörlighet kan
röra sig om en naturlig personalrörlighet. Att arbetsbelastningens tycks ha en effekt på
personalrörligheten ger en samstämmig bild med övriga studerade parametrar i översynen.

6. Fokusgrupper
6.1 Inledning
Som en del av Region Skånes översyn av arbetsmiljö och personalomsättning på
akutmottagningarna genomfördes fokusgrupper med medarbetare på akutmottagningarna i
Malmö, Lund, Kristianstad (CSK), Helsingborg respektive Ystad.

6.2 Metod
Urvalet har skett utifrån anställningslistor per personalkategori (enhetschef, läkare,
sjuksköterska, undersköterska samt medicinsk sekreterare) och akutmottagning. Vid
koncernstab HR gjordes ett slumpmässigt urval och därefter har respektive chef fått
kvalitetsgranska urvalet med hänsyn till följande kriterier:





Möjlighet att delta.
Mer än tre månaders anställningstid
Läkare ska representeras av såväl akutläkare som läkare från annan verksamhet som
deltar i jourverksamheten.
I det fall någon ytterligare medarbetare behövde biläggas för att nå målet med antalet
medarbetare fick chefen lämna förslag på sådan.

Det genomfördes en fokusgrupp à 2,5 timme per personalkategori. Närvarande vid
fokusgrupperna var, utöver medarbetarna, två fokusgruppsledare och en person som skrev
minnesanteckningar. Totalt 33 medarbetare deltog i fokusgruppsarbetet.
Inom Kryh hade man svårt att frigöra medarbetare från samtliga personalkategorier och orter.
Med detta som utgångspunkt fick ett antal medarbetare från olika personalkategorier i Ystad
respektive Kristianstad ta del av och komplettera tidigare fokusgruppers arbete.
Resultatet av fokusgrupperna, inklusive kompletterande information, presenteras nedan i en
kortare sammanfattning. I bilaga 8-12 redovisas en något mer ingående bild av respektive
fokusgrupps diskussioner.
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6.3 Resultat
6.3.1 Medarbetarnas upplevelse av sin arbetssituation – positiva och negativa faktorer
Positiva faktorer
Gemensamma positiva faktorer som kommer fram i samtliga grupper är att medarbetarna
upplever att en akutmottagning har intressanta och stimulerande arbetsuppgifter vilka kräver
bred kompetens och ett naturligt samarbete mellan olika personalkategorier. Flera olika
samarbeten beskrivs: mellan olika personalkategorier, inom samma personalkategori, med
stödfunktioner eller med personalkategorier från andra verksamheter. Teamarbetet upplevs
över lag mer positivt om man inte deltar i jourverksamheten. Gemensamt för enhetschefer är
att de upplever att önskescheman och kvotsystem är bra för att attrahera medarbetare. På ett
flertal orter upplevs ett väl fungerande samarbete med väktare och säkerhetspersonal.
Negativa faktorer
De gemensamma negativa faktorerna som lyfts fram är arbetsbelastning och stress vilka
upplevs orsakade av faktorer som:








vårdplatsbrist
för få läkare på natten
kompetensbrist
varierande, ofta höga inflöden
mycket primärvårdspatienter på akutmottagningen
många oerfarna medarbetare
hög personalrörlighet

Detta sammantaget leder till övertid, luckor i schemat (speciellt sjuksköterskor) men också
större behov av återhämtning. Flera akutmottagningar hanterar inte bara inkommande akuta
patienter utan även kvarliggande patienter (”slutenvård”). Detta innebär nya krav på
verksamheterna vad gäller lokaler, bemanning, arbetssätt, omvårdnad, tillsyn och
övervakning, medicinförråd, tillhandahållande av mat med mera. Läkare, undersköterskor och
sjuksköterskor lyfter på olika sätt att arbetsbelastningen skapar sämre patientsäkerhet och
vårdhygien. Huvuddelen av personalkategorierna har också lyft att introduktionen och
handledningen är otillräcklig. CSK är den enda akutmottagning som fortfarande ställer krav
på minst ett års erfarenhet av vårdarbete vid rekrytering av SSK.
6.3.2 Skillnader mellan orter och personalkategorier
Arbetsbelastning
Vår uppfattning är att samtliga grupper upplevde en hög arbetsbelastning, men att det finns
variationer mellan orter och personalkategorier. Malmö och Helsingborg stack ut avseende
nattlinjen då en läkare kan ha mer än 10 patienter väntande när passet börjar och därefter ha
25-35 patienter under natten. Helsingborg har högt antal överliggare. Den höga
arbetsbelastningen skapar stor oro såväl inför som efter passen och gör att egna toalettbesök
och matintag prioriteras bort. CSK upplever inte några större problem med vårdplatsläget.
32

Sjuksköterskorna i Helsingborg signalerade att det måste hända något, att det nu måste till en
förändring. Medarbetarna i Malmö upplever att de flyktingar som besöker akutmottagningen
kräver omfattande administrativt arbete med tolk och personuppgifter.
Arbetets organisation
Deltagarna i fokusgrupperna lyfte fram positiva erfarenheter avseende arbetets organisation:
Lund har erfaren hyrläkare som sköter triageringen på natten, Malmö har primärvård i
anslutning till akutmottagningen och i Ystad gör en läkare, en undersköterska och en
medicinsk sekreterare den medicinska bedömningen i väntrummet. Medarbetare från Malmö
och Lund framhöll att den gemensamma lösning man hade inom SUS sommaren 2015
fungerade bra. Att så var fallet, och att vissa ledtider i vissa fall förbättrades, kan ha berott på
en förstärkt bemanning i Malmö och ett förbättrat primärvårdssamarbete och
primärvårdsnärvaro i Lund. Medarbetare på SUS lyfter att förbestämda rutiner för fast-track
patienter och larmkedjor är positivt. Sjuksköterskor i Helsingborg upplever att
resursförstärkning med ej vårdutbildad personal har bidragit positivt till att vårdpersonal kan
fokusera på vårdrelaterade arbetsuppgifter.
Psykosociala faktorer
Sjuksköterskorna i Helsingborg och CSK lyfte fram ledningen som en välfungerande funktion
som bidrog positivt till arbetsmiljön. Vissa orter lyfte fram metoden reflekterande samtal som
ett bra verktyg i vardagen. Medicinska sekreterare i Malmö menar att cheferna är för långt
borta. Medarbetare på flera orter och inom flera personalkategorier lyfte samarbetet som en
fördel, men det framkom även som en nackdel för vissa personalkategorier/orter. I
diskussioner framkom också att vissa personer är informella ledare och/eller inte beter sig
kollegialt och att man önskar en mer närvarande ledning som tar tag i frågan. Vid ett mindre
antal orter och personalkategorier händer det att nyanställda inte känt sig välkomna och till
och med dåligt behandlade. Detta ansågs bero på såväl kultur som överbelastade medarbetare.
Ett antal grupper lyfte att förståelsen för varandras förutsättningar och arbete inte finns i
tillräcklig utsträckning vad gäller 1177, primärvården samt vårdavdelningar.
Fysiska faktorer
Avseende lokalerna är det stor skillnad hur de olika orterna upplever sin fysiska arbetsmiljö.
Det hänger i stort samman med om det är ombyggt/ nyrenoverat eller inte. En gammal trång
lokal bidrar negativt. Lokalerna är generellt en positiv faktor i t ex Malmö och Helsingborg
även om man även där finner brister som sekretessproblematik i öppna landskap, för litet antal
rum/för trångt (underdimensionerat).
IT-system
De medicinska sekreterarna är den personalkategori som mer än andra lyfter fram stora brister
i IT-systemen och avsaknad av support under natt- och helg.
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Inflytande och kommunikation
Enhetschefer och läkare tycker i större utsträckning att de är delaktiga och har inflytande
medan medicinska sekreterare tycker att de har mindre möjlighet. Generellt framkom i
diskussioner att medarbetare i större utsträckning önskar få delta och lämna synpunkter på
beslut som påverkar arbetsplatsen. Många beslut fattas högt upp i hierarkin och det är ett högt
förändringstryck avseende smått och stort. Det är svårt att förstå varför vissa beslut fattas och
vad som händer med de synpunkter man eventuellt fått lämna.
6.3.3 Vad kan göras för att utveckla arbetssituationen?
Vad kan arbetsplatsen/medarbetarna själva göra
Samsyn och förståelse för varandras arbeten upplevs vara viktiga ingredienser för en positiv
arbetssituation. Introduktionen behöver fullföljas och säkras. Tydligare mål som måste följas
upp. Fortsatt arbete med kompetensmixplanering 3. Att skapa gemensamt stöd/trygghet och
sammanhållning genom t ex spegling och reflekterande team. Se över scheman och
arbetstidsförläggning för att skapa arbetsbelastningsbalans. Medarbetare upplever att
nyanställda med kortare erfarenhet får högre lön än mer erfaren personal. Ökad tillgänglighet
genom att minska antalet återbesök på akutmottagningen. Tydliggöra rutiner och PM och
arbete löpande med uppföljning. Ge teamen, oavsett personalkategori, samma arbetstider för
att effektivisera och kvalitetssäkra arbete och överlämningar. Mer verksamhetsanpassade
lokaler – även där det är nybyggt. Utöka och värna om kompetensutveckling i tjänst (t ex via
mentors-SSK eller tillgänglig erfaren kollega) och extern utbildning. Internt måste man även
arbeta med att förändra bilden av akutmottagningarna – prata om det som är positivt på
arbetsplatsen samt arbeta aktivt med positivt bemötande. Medarbetarna menar att de i större
utsträckning ska vara akutmottagningens ambassadörer genom att prata och agera positivt.
Akutläkarna bör ha beläggningsrätt4.
Vilka andra åtgärder såg medarbetarna behov av
Att öka antalet vårdplatser och effektivisera utskrivningsprocesserna t ex inför måndag
morgon. Fortsatt arbete med kompetensstegar. Klargörande av vad akutmottagningens
uppdrag egentligen är (akutvård alternativt slutenvård). Det behöver finnas fler utbildade för
att tillgodose verksamheternas behov. Högre krav på praktiska svenskkunskaper vid arbete
med diktafon5. Öka samarbetet med andra verksamheter inom sjukhuset (inkl. primärvård)
men också andra verksamheter såsom 1177, ambulans och kommuner. Samkör system mellan
de olika vårdaktörerna. Eskaleringsplan6 för hela sjukhuset – exempel som nämns flertal
gånger är när läkare från andra avdelningar kom ned till akutmottagningen under
sommarmånaderna. Inför läkarbil och utveckla vård i hemmet. Primärvården måste få bättre
öppettider och remittera rätt. Ett förslag som medarbetarna ser är att det ska finnas remiss för
3

Med kompetensmixplanering menas att på ett strukturerat sätt uppgiftsväxla arbetsuppgifter mellan
yrkeskategorier och att föra in nya kompetenser i verksamheterna.
4
Beläggningsrätt – rätt att besluta om fördelning av patienter och nyttjande av vårdplatser inom respektive
sjukhus. Vid fokusgrupperna var det oklart om akutläkarna på alla orter hade beläggningsrätt och på de orter där
akutläkarna hade beläggningsrätt utnyttjades det i mindre omfattning.
5
Vid rekrytering ställs krav på språkkunskaper i svenska - lägst nivå C enligt Europarådets nivåskala.
6
En gemensam plan för hela förvaltningen vilken tillämpas i situationer med förhöjd belastning.
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att få tillgång till akutmottagningen. Kommunen måste kunna ta tillbaka sina äldre även på
helgen. Ett förslag var att ha en USK-bemannad utskrivningsavdelning. Läkare från mindre
sjukhus borde joura mer på de stora akutsjukhusen. Se över arbetstidsavtalen för samtliga
personalkategorier. Läkarna uttrycker det som att jouravtalet behöver ses över så att de kan
jobba när det behövs och sjuksköterskor och medicinska sekreterare önskar kvotavtal för
bättre återhämtning. Mer resurser till mottagningen, ytterligare en läkarlinje för att minska
arbetsbelastningen där den är för hög och där erfarenhetsnivån ibland är för låg. Det finns
behov av att ytterligare anpassa lokaler utifrån verksamheten. Förbättra kommunikationen
mellan alla nivåer i hierarkin – lyssna på dem som har kompetensen, ge feedback och
motivera när beslut går helt emot medarbetarnas rekommendationer.

6.4 Konklusion
Akutmottagningarna beskrivs som en spännande arbetsplats med stimulerande arbetsuppgifter
som kräver bred kompetens och samarbete mellan personalkategorier vilket innebär ett stort
lärande över tid. I stora delar är det ett högt arbetstempo, men i vissa stycken ändå
förutsägbart. Medarbetarna framhåller att huvudproblematiken är bristen på vårdplatser,
kompetens och avflöde från akutmottagningarna. Som konsekvens av detta upplever
medarbetarna en hög arbetsbelastning, och en förändrad verksamhet med kvarliggande
patienter som kräver löpande arbetsuppgifter vilka vanligtvis inte utförs på akutmottagningen.
Detta leder i sin tur till sämre förutsättningar för vårdhygien och patientsäkerhet. I
Helsingborg och för de jourhavande läkarna i Malmö upplevs läget mycket belastande sedan
lång tid. Den bild medarbetarna förmedlat i fokusgrupperna överensstämmer väl med
resultaten av exitenkäten.
En utbredd uppfattning är att samarbetet, ansvarsfördelningen och
arbetssätt/arbetsorganisation/kommunikation avseende akutsjukvårdsflödet behöver utvecklas
med såväl externa som interna aktörer. Viktiga komponenter på arbetsplatserna är att fortsätta
med kompetensmixplaneringen och rätt kompetens på rätt plats, utveckla schemaläggning och
arbetstidsavtal, arbeta med att förstärka stödet till medarbetare samt introduktion av
nyanställda, jobba med teamutveckling och förhållningssätt samt se över mål och rutiner samt
vissa delar av den fysiska arbetsmiljön. På arbetsplatser med höga krav över tid blir det viktigt
att löpande göra arbetsmiljöronder och möjligheter för stöd och påverkansmöjligheter blir
extra viktigt. Vi vill betona att förbättringsförslagen kan se olika ut beroende på
akutmottagning och personalkategori.

7. Chefsintervjuer
7.1 Inledning och metod
Strukturerade frågeformulär skickades till samtliga förvaltningschefer, chefläkare,
verksamhetschefer, sektionschefer och områdeschefer, sammanlagt 16 personer.
Svarsfrekvensen var 100 %. En förvaltningschef intervjuades per telefon.
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Eftersom svaren visade sig vara mycket samstämmiga mellan orterna och mellan de olika
chefskategorierna har dessa grupperats och sammanfattats under rubriker nedan. Samtliga
frågor och svar framgår av bilaga 13.

7.2 Resultat
7.3.1. Positiva arbetsmiljöfaktorer
Ett intressant arbete med hög trivsel och bra kollegialt och socialt stöd är positiva faktorer.
Arbetet upplevs som stimulerande och utmanande och lärandet är högt. Att arbeta i team är
positivt och utvecklande.
7.3.2. Negativa arbetsmiljöfaktorer
Sjuksköterskebrist och hög personalrörlighet är exempel på negativa arbetsmiljöfaktorer,
vilket leder till alltför många oerfarna av alla kategorier. På några stället saknas specifikt
sjuksköterskor med särskild kompetens. Den höga personalrörligheten relaterar, förutom till
sjunkande erfarenhetsindex, till mer övertid/mertid och timtid. Brist på specialistkompetenta
läkare påverkar flödet, fördröjer beslutsprocessen och stödet till oerfarna kollegor blir inte
optimalt. Flera verksamheter upplever det svårt att få tillräckligt med tid till fortbildning.
Den enskilt största negativa arbetsmiljöfaktorn är färdigbedömda patienter som blir kvar på
akutmottagningen i väntan på vårdplats eller vidare transport. Dessa förekommer både dagtid
och på nätterna (”övernattare”) och behöver då omvårdnad och övervakning. Man förmedlar
varierande, ofta dålig, samsyn med övriga verksamheter då det gäller det akuta flödet.
Andra faktorer är hög belastning på läkare kvällar och helger (Malmö) samt dåliga trånga
lokaler (Helsingborg, Lund).
7.3.3. Patientflöden
Här förmedlar de intervjuade dåligt avflöde och ovilja från specialistkliniker att hjälpa till.
Vårdplatsbristen är central och det viktigaste området att komma till rätta med. Bristande
läkarkompetens och läkarbrist påverkar flöden och beslutsprocesser negativt.
7.3.4. Patientsäkerhet
Chefläkarna understryker att patientsäkerheten är intimt förknippad med arbetsmiljön. Även
under denna rubrik framkommer övernattare som ett stor problem (AMV Hbg). Andra
tidigare påtalade områden är för många obedömda i väntrum (IVO Lund), för många
patienter/sjuksköterska (66a Lund). Brist på observationsplatser skapar också
säkerhetsproblem.
7.3.5. Samarbete med externa partners
Varierar. Från flera håll omvittnas olika kulturer och bristande samsyn mellan akutmottagning
och mottagande kliniker, främst vid vårdplatsbrist.
Samarbetet med primärvården är mycket bra kring kväll- och helgmottagningar men kan
utvecklas gällande logistik och samsyn kring remitterande och remisskvalitet.
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Samarbetet med kommunerna behöver generellt utvecklas. Det största behovet finns i
Helsingborg. ÄMMA gott exempel. Bättre rutiner vid hemgång från akutmottagningarna
behövs. Samarbete kring utskrivningar från vårdavdelningar måste förbättras för att få
effekter i hela akutkedjan.

7.4 Konklusion
Det föreligger en stor samstämmighet rörande de problem som lyfts fram av chefspersonerna
jämfört med deltagarna i fokusgrupperna. Båda grupperna lyfter fram att medarbetarna trivs
på arbetet som är stimulerande och lärande. Chefsgruppen förtydligar det starka sambandet
mellan dålig arbetsmiljö och patientsäkerhet. Faktorer negativa för arbetsmiljön, patientflöden
och patientsäkerhet är vårdplatsbrist och dåligt avflöde av färdigbedömda patienter. Det
senare är inte endast ett problem nattetid. Sjuksköterskebrist är ett stort bekymmer på flertalet
akutmottagningar. Hög personalrörlighet av flertalet personalkategorier relaterar till låg
erfarenhetsgrad, stor andel timtid och övertid/mertid vilket blir ett arbetsmiljöproblem liksom
brist på specialistkompetenta läkare vilket leder till fördröjning av beslutsprocessen.
7.4.1. Angelägna utvecklingsområden och beslut
Cheferna fick själv ange vilka frågor de anser vara de viktigaste att arbeta med men också
vilka övergripande beslut som saknas/önskas. Att skapa fler tillgängliga vårdplatser för
akutverksamheten framförs från de flesta håll som viktigast. Vidare behöver varje
verksamhets ansvar för sina egna akutflöden förtydligas. Ansvaret ska utformas och delas
tillsammans med akutverksamheten. Det bör skapas bättre möjligheter för alla att se helheten i
akutflödesprocessen så att var och en kan ta sitt ansvar i denna. Produktionsplanering mellan
akutmottagning och vårdavdelningar kan utvecklas, exempelvis genom beting av fastställt
antal akuta platser i en balans mellan akuta och elektiva flöden. Efterlevande av vissa beslut
kan förbättras. Vård utanför sjukhusen ska kunna ske i betydligt större utsträckning.

8. Patientsäkerhet - Lex Maria
8.1 Inledning
Med Lex Maria menas att vårdgivaren ska anmäla till Inspektionen för Vård och Omsorg
(IVO) händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Arbetsgruppens avsikt har varit att genom granskning av Lex Maria-utredningar få en
uppfattning om vilka faktorer på akutmottagningarna som bidrar till ogynnsamma händelser
och därigenom riskerar patientsäkerheten.

8.2 Metod
Samtliga Lex Maria-anmälningar (85 stycken) för åren 2013 – 2015 utgående från någon av
de fem akutmottagningarna har granskats av två av oss (LS och KE). Ärendena har
orsaksklassificerats i primär orsak samt en eller flera bidragande orsaker enligt nedanstående
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figur. Alla oklara ärenden har bedömts av oss båda för att uppnå koncensus. I figuren anges
också i hur stor andel det verkligen uppstått en vårdskada. Med vårdskada avses extremt
lidande, dödlig utgång eller mer ogynnsamt förlopp än vad som är att betrakta som normalt.
Vilka de huvudsakliga och bidragande orsakerna var framgår i regel ur IVO´s slutliga
bedömningar tillsammans med information från verksamheternas interna utredningar.

8.3 Resultat
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I figuren ovan framgår hur klassifikationen av olika orsaker fördelar sig. Antalet ärenden var i
Malmö 32, Lund 33, Helsingborg 14, Kristianstad 2 och Ystad 4. Eftersom mönstret inte
skiljde sin mellan akutmottagningarna redovisas resultaten sammantaget för alla fem.
Mönstret mellan primära och bidragande orsaker skiljde sig ej heller.
Rutiner, kompetensbrist och bristande kommunikation dominerar och är angivna som orsaker
(primära+bidragande) i 64 % av anmälningarna. Rutiner kan saknas eller vara bristfälliga men
har i vissa fall funnits men ej följts. En del kompetensbrist handlar om bristfällig introduktion
av ny personal eller bristande handledning men rör sig ibland om rena felbedömningar där
både kunskapsbrist och stress kan ha bidragit. Stress eller på annat sätt ansträngd
arbetssituation bidrar också till brister i kommunikationen och ibland till att rutiner inte följs.
Dålig bemanning, stress, hög vårdtyngd och dåligt avflöde står för 28 % av orsakerna. Som
vanligaste orsak till dålig bemanning anges brist på specialistkompetenta läkare. En stor del
av de ogynnsamma händelserna uppstår i den primära situationen där patienten triageras och
prioriteras och det är i denna funktion det främst behövs erfarna läkare. En annan orsak är att
personalen och kompetensen inte räcker till om alltför många samtidigt är upptagna i
akutrumsarbete. Inte oväntat anges den vanligaste orsaken till dåligt avflöde vara att
färdigbedömda patienter blir liggande kvar i väntan på vårdplats.
Vårdskada, enligt ovanstående definition, har de facto uppstått i 67 av anmälningarna (79 %).
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8.4 Konklusion
De vanligaste orsakerna till en Lex Maria-anmälning är brister i rutiner, kommunikation och
kompetens. Vanliga orsaker är också faktorer relaterade till en ansträng arbetssituation såsom
högt inflöde, dåligt avflöde samt otillräcklig bemanning. Specifikt framkommer behov av en
förbättrad introduktion och handledning av nya medarbetare och en mer flexibel bemanning.
Fler specialistkompetenta läkare behövs för arbetet på akutmottagningarna. Kvarliggande av
färdigbedömda patienter framkommer som ett av de viktigaste problemen på samtliga
akutmottagningar där brist på lämplig vårdplats i regel är huvudorsaken. I flera av de
händelser där rutiner, kommunikation och kompetens angetts som orsak är det högst sannolikt
att stress kan ha varit bidragande som direkt eller indirekt orsak till händelsen. I flera av
ärendena finns ett tydligt samband mellan ansträngd arbetssituation och påverkad
patientsäkerhet.

9. Skador och tillbud, avvikelser
9.1 Inledning
Arbetsskador och tillbud ska rapporteras av den enskilde medarbetaren. Detta sker tyvärr med
mycket varierande frekvens där olika inställning och kulturer styr. Fram till augusti 2014
arkiverades anmälningarna i regel i pappersform på involverad enhet men fr.o.m. 2014-09-01
ska rapportering ske digitalt i systemet Avic. Arbetsgruppen har valt att granska dessa
anmälningar för att få en uppfattning om i vilken grad en ansträngd arbetssituation bedöms ha
bidragit till händelsen.

9.2 Metod
97 arbetsskador/tillbud registrerade i Avic granskades av två av oss (LS och CT) och
kategoriserades enligt tabellen nedan. Konsensus uppnåddes för samtliga. Eftersom antalet
ärenden var för få och rapporteringskulturen skiljde sig mellan orterna är jämförelser mellan
akutmottagningarna vansklig.

9.3 Resultat
Skada

SUS Malmö
SUS Lund
Helsingborg
CSK
Ystad
s:a

10
3
2
8
1
24

Psykisk
överbelastning /
Hot och våld
1
5
4
17
2
29

Psykisk
överbelastning /
Överbeläggningar

Övrigt

1
4
10
20
0
35

Totalt

0
1
1
7
0
9

12
13
17
52
3
97

Varav påverkad
patientsäkerhet
3
5
10
20
0
38
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Förklaring till tabellen:
Skada: Stick, skär, kemiska ämnen, mikrober, apparatur, utrustning
Hot/våld inkluderar skada av annan person
Överbeläggning inkluderar extrem belastning, ökat tillflöde och dåligt avflöde
Patientsäkerhet = tillbudet/skadan bedöms ha påverkat patientsäkerheten
Rapporteringskulturen skiljer sig mellan Kristianstad och övriga akutmottagningar. I
Kristianstad har man arbetat aktivt med arbetsmiljöcertifiering vilket kan förklara en del av
skillnaderna. I Malmö rapporteras huvudsakligen skador medan övriga även rapporterar
problem kring hög vårdtyngd och hot och våld.
I 36 % av fallen har psykiskt överbelastning till följd av hög vårdtyngd bidragit till
upplevelsen och lett till anmälan.
I 39 % av fallen har patientsäkerheten påverkats.

9.4 Konklusion
Rapporteringskulturen är mycket heterogen och relevanta händelser underrapporteras, eller
rapporteras på annat sätt, på de flesta akutmottagningarna. Eftersom antalet anmälningar är
litet medges inte någon jämförelse mellan mottagningarna och slutsatser blir svåra att dra. I
drygt en tredjedel av rapporterna har en ansträngd arbetssituation bidragit och i 40 % har
patientsäkerheten påverkats vilket är i enlighet med vad som framkommit från granskningarna
från Patientnämnden och Lex Maria och stödjer betydelsen av en ansträngd arbetssituation
som negativ faktor för arbetsmiljö och för patientsäkerhet. I Helsingborg och Kristianstad
uppfattas hög vårdtyngd/dåligt avflöde oftare som ett tillbud där medarbetaren upplever
otillräcklighet i förhållande till situationen, medan liknande situationer inte rapporteras lika
frekvent i Malmö och Lund i detta system.

10. Patientperspektivet (patientnämnden)
10.1 Inledning
I arbetsgruppens uppdrag ingår att inhämta patienterfarenheter. Att utföra enskilda intervjuer
med slumpvis utvalda patienter bedömer arbetsgruppen metodologiskt svårt och den
arbetsinsats som detta skulle kräva står inte i proportion till vad som skulle kunna fås ut.
Information från den Nationella Patientenkäten talar för att en klar majoritet av patienterna är
nöjda med sina besök på akutmottagningarna. Arbetsgruppen har därför i stället valt att
försöka skapa en uppfattning om vilka faktorer som medverkar till patienternas missnöje och
har för detta ändamål valt att granska inkomna anmälningar till Patientnämnden.
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10.2 Metod
Från Patientnämndens kansli har erhållets en sammanfattning av samtliga ärenden under
tidsperioden 2013 – 2015 primärt utgående från någon av akutmottagningarna i Malmö, Lund,
Helsingborg, Kristianstad och Ystad. Patientnämnden redovisar akutmottagningarna i Malmö
och Lund sammantagna för 2013 och 14 varför resultaten redovisas under rubriken ”SUS” för
samtliga tre år. Ärendena, totalt 828 stycken, orsaksklassificerades av en av oss (LS) i
enlighet med nedanstående nyckel och varje ärende erhöll en huvudorsak, även om flera
orsaker kunde samverka i flera fall. Observera att det rör sig om patienternas upplevelser och
inte nödvändigtvis alltid stämmer med vad som bedöms som medicinskt adekvat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Missnöje med triagering
Kommunikations- /informationsbrist
Dåligt bemötande
Fel avdelning/missnöje med transport till annat sjukhus
Lång väntan
Fel vid hemtransport
Felbedömning/fördröjd diagnos eller behandling
Övrigt

Utöver denna klassificering har ytterligare två bedömningar av ärendena gjorts:


Ansträngd arbetssituation: Är det troligt att stress/hög belastning/ansträngd
arbetssituation för medarbetarna kan ha bidragit till patientupplevelsen?



Patientsäkerhet: Har patientsäkerheten påverkats i samband med händelsen som
föranledde anmälan?

Denna bedömning är subjektiv men arbetsgruppen har utgått ifrån att exempelvis flera
patienter som väntar länge, oavsett hur motiverat detta är, innebär en stress för personalen. På
samma sätt bedöms att flera fall med bristfällig kommunikation/information eller dåligt
bemötande lättare uppstår i stressade situationer. Samma resonemang kan tillämpas avseende
medicinska felbedömningar eller fördröjningar.

10.3 Resultat
Totalt har 828 ärenden omfattande åren 2013 – 15 granskats. Det totala antalet besök på
akutmottagningarna under motsvarande tid var cirka 915 000. Fördelningen var: SUS 479,
Helsingborg 174, Kristianstad 101 och Ystad 75. Eftersom mönstret på de olika
akutmottagningarna var likartat så redovisas i nedanstående figur data från mottagningarna
sammantaget.
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De klart dominerande orsakerna är bristande kommunikation eller information, dåligt
bemötande, lång väntan samt felbedömning/fördröjd diagnos eller behandling. I 63 % av
fallen kan ansträngd arbetssituation ha bidragit till händelsen och i 42 % kan
patientsäkerheten ha riskerats. Bland de missade diagnoserna dominerar frakturer i händer
eller fötter följt av felbedömningar av buksmärtor, bröstsmärtor och infektiösa tillstånd. Det
framkommer inga indikationer på att antalet anmälningar har ökat mellan 2013 och 2015.

10.4 Konklusion
Negativa patientupplevelser som leder till anmälan uppstår oftast till följd av:
Kommunikations-/informationsbrist, dåligt bemötande, lång väntan och
felbedömning/fördröjd diagnos eller behandling. Beträffande den senare punkten gör
arbetsgruppen bedömningen att patienten i flertalet fall har rätt. Det är också rimligt att anta
att flera av anmälningarna har sin upprinnelse i en ansträngd arbetssituation för personalen
och/eller dåligt patientflöde. Antalet anmälningar är relativt konstant över de senaste åren.
Precis som vid Lex Maria-granskningarna och granskningen av tillbud/skador påvisas ett
tydligt samband mellan ansträngd arbetssituation och patientsäkerhet.
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11. Omvärldsbevakning (S:t Göran och Linköping)
11.1 Inledning
En del i uppdraget som akutöversynsgruppen fick var att titta på goda exempel från
akutmottagningar vid andra sjukhus i Sverige. S:t Görans i Stockholm och
Universitetssjukhuset i Linköping har studerats.

11.2 Metod
Linköping utmärker sig med en låg personalrörlighet och har kommit långt i processen med
att bemanna sin mottagning med akutläkare. S:t Göran utmärker sig med ett genomarbetat
förhållningssätt till patientflödena. Valet av goda exempel gjordes i samråd med
akutchefsgruppen.
Universitetssjukhuset i Linköping undersöktes av praktiska skäl genom att deras
verksamhetschef fick svara på ett strukturerat frågeformulär medan arbetsgruppen
genomförde ett studiebesök på S:t Göran. De olika metoderna gör också att materialet ser
olika ut från de två mottagningarna, för Universitetssjukhuset i Linköping finns en hel del
siffror och statistik, medan materialet från S:t Göran är mer inriktat på praktiskt arbetssätt.

11.3 Resultat
11.3.1 Universitetssjukhuset i Linköping
Linköping har cirka 47 000 akutbesök årligen, akutmottagningens storlek är därmed i paritet
med CSK:s akutmottagning. 4-timmarsmålet nås till 64%, vilket är i ungefärlig nivå med
akutmottagningarna inom Region Skåne. De flaskhalsar som Linköping upplever förlänger
vistelsetiderna är väntetider till vårdavdelning och till röntgen. Personalrörligheten bland
sjuksköterskor är dock endast 4%. Linköping visar också på förbättrade resultat i
arbetsmiljömätningar.
Det som lyfts fram som positiva arbetsmiljöfaktorer är teamarbete; läkare, sjuksköterskor och
undersköterskor arbetar i team hela arbetspasset och är schemalagda tillsammans med samma
arbetstider, vilket också innebär att läkaren är med och gör initial bedömning av patienten.
Från 2014 är det akutspecialiserade läkare som arbetar 98% av arbetspassen på
akutmottagningen, och Linköping upplever detta som positivt för patientsäkerheten, då
personalen lär känna varandra på ett annat sätt i och med teamarbetet och att kontinuiteten i
läkarkåren är större. Att ha specialister i akutsjukvård menar man också gör läkarnas
bedömningar mer adekvata, man har minskat andelen som läggs in för slutenvård från 31%
till 24%.
11.3.2 S:t Göran
S:t Göran har ett flödesorienterat arbetssätt och arbetar utifrån principerna om LEAN, vilket
innebär i korthet att man arbetat aktivt med att skapa en bred samsyn kring att prioritera
patientflödet. På akutmottagningen har man infört teamarbete där läkare, sjuksköterskor och
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undersköterskor arbetar tillsammans. Triaget är läkarlett så att patienten träffar den högsta
medicinska kompetensen på en gång. S:t Göran menar att det man vunnit på detta är att
eliminera onödig tid för professionskategorierna att leta efter varandra och överrapportera.
När arbetet sker tillsammans blir tiden till beslut kortare. S:t Göran har inte valt att primärt
bemanna akutmottagningen med akutspecialiserade läkare, utan erfarna läkare från medicin-,
kirurgi- och ortopedklinikerna bemannar akutmottagningen. Nyligen har sjukhuset dock fattat
ett inriktningsbeslut att satsa på akutläkare. På akutmottagningen märks teamarbetet också
såtillvida att inga professionsspecifika expeditioner finns, alla samlas på en och samma
storexpedition och man ser mycket positivt på att ha närhet till varandra.
Vidare har man på vårdavdelningar avskaffat de traditionella ronderna där beslut endast fattas
på förmiddagsronder där patienterna rondas i tur och ordning. Bedömningar och planering av
patienter sker istället nu kontinuerligt under dagen i relation till behov. Detta menar S:t
Göran effektiviserar handläggningen på vårdavdelningarna och har därmed frigjort
vårdplatser att lägga in nya patienter på. Vidare har man arbetat med att skapa en samsyn
kring vikten av att prioritera de akuta flödena.
För att genomföra förändringar av arbetssätt har de på S:t Göran arbetat strategiskt med att
bygga upp en legitimitet för nya arbetssätt. När akutmottagningen började med ett läkarlett
triage inledde man en testperiod med läkare som själva trodde på det nya arbetssättet. När de
kunde förkorta vistelsetiderna så visade man svart på vitt att det fungerade i hela vårdkedjan
och kunde börja vinna över mer skeptiska kollegor. Vidare involverar man medarbetarna i
förändringsarbetet, alla uppmuntras vara delaktiga i att identifiera flaskhalsar i flödet. Ett
tydligt och uthålligt ledarskap med stöd från högsta ledningen är en förutsättning för att
lyckas med långsiktigheten i förändringsarbetet.

11.4 Konklusion
Förutsättningarna för olika ledningssystem och arbetssätt ser olika ut på olika sjukhus.
Patientklientel och omfattning av elektivt och högspecialiserat uppdrag skiljer sig åt.
Patentlösningar som är lika effektiva oavsett verksamhetens kontext finns nog inte. Med detta
sagt är det dock en god idé att ta inspiration från andra verksamheter och se hur dessa idéer
kan anpassas och överföras till ens egna förutsättningar.
Både Linköping och S:t Göran upplever stora vinster med teamarbete där läkare och
omvårdnadspersonal arbetar tillsammans, och schemamässigt har samma tider.
Läkarbedömningen görs direkt (”i främsta ledet”). Handläggningstiderna blir kortare och
arbetsmiljön förbättras.
Linköping upplever bemanningen med akutläkare som positiv för den ökade kontinuiteten och
möjligheten för dessa att bli trygga i akutbedömningarna.
På S:t Göran upplever de vidare att vårdplatsläget kan förbättras i och med ett mer flexibelt
rondförfarande på slutenvårdsavdelningarna. En annan viktig slutsats från S:t Göran är att det
framstår som viktigt för ledningen att bygga legitimitet för förändrade arbetssätt och att
involvera samtliga medarbetare i förändringsprocesser.
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12. Slutsatser och förslag
12.1 Generella slutsatser
I denna del sammanfattas de generella slutsatser som kan dras av de iakttagelser som gjorts
under översynen. Det som sammanfattas är vad som kan utläsas av de flödes- och
personaldata arbetsgruppen tagit fram och vad medarbetare och chefer förmedlat i samband
med intervjutillfällena. Exitenkäterna har självfallet också vägts in.


















Arbetssituationen på akutmottagningarna upplevs av många medarbetare som mycket
ansträngd.
Patientsäkerheten är intimt förknippad med arbetsmiljön. Granskning av Lex Maria,
tillbud/skador och Patientnämndsärenden stödjer att patientsäkerheten varit påverkad
flera gånger i samband med att arbetssituationen varit ansträngd.
Den ansträngda arbetssituationen leder till att flera medarbetare väljer att sluta, vilket
märks i form av en ökad personalrörlighet.
Personalrörligheten är högst för sjuksköterskor men är hög även för undersköterskor
och medicinska sekreterare. Dock uppvisar internmedicinska och kirurgiska
vårdavdelningar i flertalet fall lika hög personalrörlighet medan IVA har avsevärt
lägre siffror.
Den höga personalrörligheten relaterar till hög andel övertid/mertid, timtid och höga
kostnader för inhyrd personal. Samtidigt sjunker erfarenhetsindex som är lägre på
akutmottagningarna än på jämförande enheter. Bristen på erfarna sjuksköterskor, fr.a.
de med specialkunnande, anges som ett av huvudproblemen.
Den ansträngda arbetssituationen, och effekterna av denna, har lett till en negativ
spiral som ytterligare belastar arbetsmiljön. 52 % av medarbetare som slutar på
akutmottagningarna går till annan arbetsgivare än Region Skåne. För sjuksköterskor är
siffran ännu högre, 59 %. För jämförelseenheterna är totalsiffran 43 %.
Exitenkäten ger ytterligare stöd för att ansträngd arbetssituation, tillsammans med
upplevelsen av en försämrad patientsäkerhet, är den viktigaste faktorn bakom att
medarbetare väljer att sluta.
Antal akutsökande patienter har inte ökat nämnvärt under de studerade åren.
De flesta akutmottagningar har stora problem med avflödet av färdigbedömda
patienter. För vissa akutmottagningar skapar detta en situation med övernattande
patienter, där de största problemen just nu finns i Helsingborg. Problemet med
kvardröjande färdigbedömda patienter är dock inte isolerat till nätterna utan påverkar
verksamheten negativt även dagtid på samtliga akutmottagningar.
Vårdplatsbrist föreligger på de flesta av orterna. Detta är inte nödvändigtvis enbart ett
kvantitativt problem utan kan även vara en fråga om hur befintliga vårdplatser
används. Utskrivningsprocessen och produktionsplaneringen på vårdavdelningarna
kan sannolikt förbättras.
För låg läkarkompetens i främsta ledet bidrar till ett trögt flöde genom att
beslutsprocessen blir onödigt lång.
Alternativa vårdformer utanför sjukhuset efterfrågas. Särskilt gäller detta den allra
äldsta patientgruppen som idag har en klart längre total vistelsetid på
akutmottagningarna än yngre patienter, utan att detta är medicinskt motiverat.
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Ökade möjligheter för direktinläggningar behöver utvecklas, framförallt för de äldsta
multisjuka patientgrupperna men bör också vara regel för andra kroniskt sjuka
patienter med känd specialisttillhörighet.
Teamarbete och schemamodeller anpassade till belastningen på akutmottagningarna,
där läkare är schemalagda tillsammans med omvårdnadspersonalen, har visat sig vara
effektiva och förbättra såväl flöden som arbetsmiljön på båda de sjukhus som
arbetsgruppen studerade som goda exempel.
Medarbetarnas delaktighet i förbättringsarbete behöver stärkas samtidigt som
linjeorganisationen behöver bli bättre på att ta tillvara medarbetarnas initiativ och
förslag samt kommunicera motiv till fattade beslut. Kommunikationen både uppåt och
neråt i linjen behöver förbättras.
Introduktion och handledning är ytterligare ett område i behov av förbättring.
Verksamheterna, chefer och medarbetare, behöver se över hur nya kollegor
introduceras och vilken kultur och värderingar som förmedlas.
Det lovande arbetet med kompetensmixplanering behöver fortsätta att utvecklas.
Slutligen, men inte minst viktigt, är frånvaron av samsyn över de akuta flödena på
sjukhusnivå. Ansvaret beträffande de separata verksamheternas akuta flöden är oklart
definierat och blir därför ofta föremål för olika tolkningar och i ansträngda situationer
blir det ofta ”akuten problem”. Övergripande beslut, om dessa finns, respekteras inte
alltid i lägen då vårdplatserna tar slut, vilket ger upphov till onödiga konflikter. Vem
som har vilka mandat att besluta kring de akuta flödena behöver förtydligas.

12.2 Åtgärdsförslag
Arbetsgruppens åtgärdsförslag delas upp i två delar: Den första delen som handlar om
övergripande ledning och styrning (12.2.1) föreslås bli sammanfattade i ett antal statements
från regiondirektören och ska gälla lika för samtliga förvaltningar. Den andra delen (12.2.2.)
är ett antal förslag som arbetsgruppen uppfattar som viktiga, och där vi vill ange riktningen,
men där prioriteringen och genomförandet bör ske lokalt i respektive verksamhet och
anpassas till pågående förbättringsarbeten. Det är dock viktigt att man även avseende
genomförande av dessa förslag har tydligt stöd från högsta ledningen, fr.a. när det gäller
förbättringsarbeten som involverar flera verksamheter.
12.2.1. Förslag till övergripande statements








Alla verksamheter på sjukhusnivå, självfallet inklusive akutverksamheten, har ett
ansvar för sin del av de akuta patientflödena. Detta gemensamma ansvar för de akuta
processerna mellan akutverksamheterna och specialistklinikerna behöver definieras.
Fora för regelbundna diskussioner mellan akutverksamheterna och specialistklinikerna
ska finnas på alla sjukhus.
Varje verksamhet har ett ansvar för att alla delar av sina specifika akuta flöden
fungerar optimalt samt är samplanerat med elektiva patientflöden.
I lägen då det föreligger högt inflöde/bristande avflöde gällande de akuta processerna
har varje verksamhet alltid ett ansvar att, tillsammans med akutverksamheten,
medverka till adekvata lösningar. Vid tvister har chefen för akutverksamheten, eller
dennes ställföreträdare, tolkningsföreträde.
Så kallade övernattande patienter ska inte förekomma på akutmottagningarna.
Patienter med beslut om inläggning ska anvisas en vårdplats på relevant vårdavdelning
senast en timme efter fattat inläggningsbeslut.
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Patienter från närliggande sjukhus som inkommit akut under kväll-natt och som är
stabiliserade och transportabla skall återföras till hemsjukhuset påföljande morgon.
Samsyn kring de akuta flödena, och behovet av akuta vårdplatser, ska råda så att varje
verksamhet ständigt arbetar med sin produktionsplanering och sina
utskrivningsprocesser för att optimera möjligheterna att erbjuda sängar till akuta
patienter samtidigt som akutverksamheterna ständigt arbetar med kvaliteten i
beslutsprocesserna och övrigt arbetssätt så att behovet av vårdplatser reduceras.

12.2.2 Övriga förslag på förbättringsområden
Logistik och förändrade arbetssätt
 Samlad erfarenhet visar att hög läkarkompetens längst fram på akutmottagningen
förkortar tid till läkare, total vistelsetid och kan minska andelen inläggningar 7, se
också ovan S:t Göran. Därvid skapas en bättre arbetsmiljö varför detta är en av de
viktigaste åtgärderna att ta ställning till. De enheter som inte infört arbetssättet föreslås
överväga att göra så. Detta arbetssätt förutsätter inte att det baseras på akutläkare utan
fungerar utmärkt även med andra specialister (St Göran). De erfarna läkarna ska
härvid främst utöva beslutsstöd och handledning och inte i första hand fungera som
primär arbetskraft. Man kan med fördel samverka med AT och ST-läkare vilket också
skapar en positiv utbildningssituation.
 Logistiken för patienter > 80 år måste förbättras. Antingen behöver omhändertagandet
och omvårdnaden förbättras på akutmottagningarna, ex genom insättande av specifika
geriatriska kompetenser i form av geriatriker eller specialistsjuksköterska med
inriktning mot vård av äldre eller så måste det ske en kraftig utveckling av
möjligheter för direktinläggningar av äldre tillsammans med utveckling av nya
hemsjukvårdsformer. Arbetsgruppen förordar den senare modellen.
 Direktinläggningar, eller halvakut mottagningsverksamhet, ska som regel också
alltid tillämpas för kroniskt sjuka patienter som är kända av specialistverksamhet och
ska endast i undantagsfall (fraktur, hjärtinfarkt, stroke etc) handläggas via
akutmottagningen.
 Återbesök ska inte förekomma på akutmottagningarna. Verka för att
specialistklinikerna inrättar halvakuta återbesöksmottagningar för patienter som
behöver en ny bedömning inom de följande dagarna.
 Överväg införande av larmteam i avsikt att inte dränera den ordinarie verksamheten
i situationer av ett eller flera larm.
Samarbete externa aktörer
 Samarbete med kommunerna behöver generellt utvecklas, den största
förbättringspotentialen tycks finnas i Helsingborg. Förutom gemensam utveckling av
hemsjukvård så behöver rutinerna kring hemgångar från akutmottagningen
förbättras samt utskrivningsprocessen från vårdavdelningarna utvecklas.
 Primärvårdssamarbetet upplevs som mycket positivt kring samlokalisering av kvälloch helgmottagningar och samarbetet kring sommarsituationen på SUS men kan
utvecklas kring logistik och samsyn kring remisser och remitterande. Kontakterna
och samarbetet med 1177 bör av samma skäl utvidgas. Utveckling av hemsjukvård
erbjuder också goda möjligheter till fördjupat samarbete med primärvården. Med
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tanke på de goda erfarenheter som erhållit från olika samarbeten och samlösningar de
senare åren bör ytterligare samarbeten stimuleras.
Väntetiden på en av akutmottagningarna begärd konsultinsats bör inte överstiga en
timme.

Ledarskapsfrågor
 Det krävs ett tydligt och samstämt parledarskap mellan medicinsk chef (i regel
sektionschef) och chef för omvårdnaden (områdeschef, enhetschef) och detta bör
utvecklas ytterligare.
 Ledarskapet behöver bli bättre på att stödja medarbetarnas delaktighet i
förbättringsarbete. Det finns också ett behov av att arbeta med kultur och
värderingar, speciellt i relation till nya medarbetare och mellan olika verksamheter,
men naturligtvis också mot patienterna.
 Överväg att fullt ut teambemanna med läkare, sjuksköterskor och
undersköterskor. Erfarenheter från kliniker som gjort detta är mycket goda och
arbetsmiljön förbättras.
 Fortsatta arbeten med riskbedömningar, handlingsplaner och uppföljning i enligt
med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 Fortsatt arbete med kompetensmixplanering.
 Säkerställ en god introduktion för nya medarbetare.
 Säkerställ att det vid behov erbjuds stöd i form av till exempel handledning eller
reflekterande samtal.
 Med tanke på att medarbetarna upplever behov av återhämtning är det viktigt att det
vid schemaläggning, tas hänsyn till och finns kunskap om det hälsofrämjande
perspektivet.
Vårdplatser
 Arbetsgruppen bedömer att det i ett kortare perspektiv behöver tillskapas fler
vårdplatser för det akuta patientflödet. Tillse att befintliga vårdplatser används
optimalt så att utlokalisering av patienter minimeras. Genomför snarast
vårdplatsoptimering och vårdplatsomfördelning där så inte skett.
 Överväg införande av anpassade ronder på vårdavdelningarna – ronda efter behov
och inte i tur och ordning- vilket skapar en pull-effect som med stor framgång
tillämpats på S:t Görans sjukhus under många år. Förutom bättre flöden så har behovet
av vårdplatser reducerats och utlokalisering av patienter eliminerats. Till pull-effekten
bidrar också i hög grad samsyn kring de akuta flödena. Även om förhållandena vid S:t
Görans sjukhus skiljer sig från de som råder i Skåne, fr.a. vid SUS, så finns mycket
kring arbetssättet som skulle kunna etableras för de skånska akutflödena.
 Det är viktigt att varje akutmottagning förfogar över ett tillräckligt antal
observationsplatser för att så många patienter som möjligt i de akuta flödena blir
vårdade på rätt vårdnivå (LEON-principen8). Hur många, och vilken karaktär dessa
ska ha, får avgöras utifrån lokala behov och förutsättningar.

8

LEON= Lägsta Effektiva Omhändertagande Nivå
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Mer insatser utanför sjukhusen
 På längre sikt kan en utbyggnad av hemsjukvården möjligen reducera behovet av
vårdplatser, eller åtminstone minska ett av demografiska orsaker annars förväntat
ökande behov, samtidigt som vårdkvaliteten för de äldre patienterna förbättras.
Utbyggnaden av hemsjukvården måste ske tillsammans med och i takt med
kommunerna. Det är angeläget att en förstärkning av läkarstödet till hemsjukvården
snarast kommer till stånd.
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