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Sammanfattning  

  

Personalen på akutmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna har under 

de senaste åren känt av en högre arbetsbelastning trots att antalet patienter under 

senare år inte ökat. Karolinska Universitetssjukhuset har inte någon metod för att 

analysera resursbehovet hos olika patientgrupper och skillnaden mellan dessa. 

Projektet handlade därmed om att ge Karolinska Universitetssjukhuset en bättre 

förståelse för olika patienters resursbehov i form av en resursåtgångsmodell.  

Denna modell skapades genom diskussioner med personal och analys av data från 

Karolinskas interna datalager, Karda. Från detta skapades en patientgruppsuppdelning 

med syfte att gruppera patienter med likartade resursbehov.  

Tidsstudier samt enkäter genomfördes och sammanställdes på akutmottagningen för 

att framta viktig information.  

Analys av resultaten som erhölls tyder på att patienter under de senare åren har blivit 

mer sjuka och därmed mer resurskrävande för sjukhuset. En resursåtgångsmodell 

skapades vilken kan analysera och jämföra patienters vårdtyngd med varandra via tre 

parametrar; prioritet och övervakning, vistelsetid och jourtillägg. Dock kan inte denna 

modell i nuläget analysera alla parametrar samtidigt, utan endast var för sig.  

För att kunna analysera parametrarna samtidigt behöver modellen och beräkningarna 

revideras. Detta skulle kunna vara ett fortsatt arbete inom området.    

 

  



  Abstract  

 

The staff of the emergency department at Karolinska Universitetssjukhuset Solna has 

in recent years experienced a higher workload, although the number of patients has not 

increased. Karolinska Universitetssjukhuset do not possess a set method to analyze the 

resource needs of different patient groups, and the difference between them. The 

project would thus give Karolinska Universitetssjukhuset a better understanding of 

different patients' resource needs in the form of a resource consumption model. This 

model was created through discussions with staff and analysis of data from 

Karolinska's internal data warehouse, Karda. From this a patient group distribution 

was created with the aim of grouping patients with similar resource needs. Time 

studies and surveys were conducted and compiled at the emergency department to 

generate important information.  

Analysis of the results obtained suggests that patients have, in recent years, become 

more ill and therefore more costly for the hospital. A resource consumption model has 

been created which can analyze and compare the patients' burden of care with one 

another by three parameters. These are priority and monitoring, period of residence 

and on-call salary increment. However, this model is not currently able to analyze all 

parameters simultaneously, only individually.  

In order to analyze parameters simultaneously the model and calculations would need 

to be revised. This could be a continuous study for further work in this specific area.   
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Nomenklatur  

Triage - En process för att sortera och generera en prioritet hos patienter med en utgångspunkt utifrån 

symtom, vitalparametrar samt anamnes.   

Prioritet - Prioriteten har ett värde mellan 1-5 där 1 indikerar att patienten kräver omedelbar vård, 2 

innebär att patienten skall få vård inom 15 minuter. Prioritet 3 indikerar att patienten skall få vård inom 60 

minuter, 4 innebär att patienten ska få vård inom 120 minuter och 5 innebär att patienten kan få vänta 

uppemot 240 minuter innan vård ges.   

Prio/prioritet in - Den prioritet en patient erhållit efter triagering.   

Prio/prioritet ut - Prioriteten som patienten erhåller vid utskrivning från akutmottagningen.  

Enhet - Avdelningen på sjukhuset dit patienter skickades beroende på symtom.  

AFS – Akutflödet Solna, motsvarar kirurgenheten samt medicinenheten.   

ANS – Akutmottagningen Neurologi Solna.  

AOS - Akutmottagningen Ortopedi Solna.  

AIS – Akutmottagningen Infektion Solna  

AOnKS – Akutmottagningen Onkologi Solna.  

SSK - Sjuksköterska  

USK - Undersköterska  

Jourtid - Tjänstgöringsskift som ligger utanför allmän tjänstetid.  

Take Care - Journalsystem som används främst inom sjukvården i Stockholm.  

Karda - Karolinska Universitetssjukhusets interna datalager, som i sin tur främst hämtar information från 

Take Care.  

Tid till Triagering - Tiden från det att en patient anländer till sjukhuset och anmäler sig i receptionen tills 

dess att patienten får ta del av triageringen. Alternativt tiden mellan ambulansens ankomst och 

triageringens början.  

Tid till första läkarbedömning - Tiden från det att triageringen är färdig tills dess att patienten träffar en 

läkare för första gången.  

Slutenvård - Vård där patienten är inneliggande på en sjukvårdsinrättning.   

Omvårdnadspersonal- Sjuksköterskor och undersköterskor.  

Larmpatient - En patient som anländer med ambulans till akutmottagningen och blir omhändertagen 

direkt utav ett förberett sjukvårdslag. Laget består minst av en läkare, SSK och en USK, dock tillkommer 

det ofta mer sjukvårdspersonal under larmet. En larmpatient får alltid prioritet 1 när den anländer till 

akutmottagningen.
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1. Inledning 

Personalen på Karolinska Universitetssjukhusets akutmottagning har under senare år känt av en högre 

arbetsbelastning, trots att antalet patienter inte ökat jämfört med föregående år. Akutmottagningens 

sjukvårdspersonal tror att detta sker på grund av att de patienter som söker sig till akutmottagningen är 

sjukare jämfört med tidigare år. För personalen innebär detta i så fall en högre arbetsbelastning då dessa 

patienter bidrar till en ökad vårdtyngd på akutmottagningen. Idag har Karolinska Universitetssjukhuset i 

Solna otillräckliga metoder för att mäta resursbehovet hos olika patienter. Det är dock inte endast på 

Karolinska Universitetssjukhuset som känslan av en högre arbetsbelastning noterats. I USA har ”The 

American Hospital Association”, en organisation som representerar och agerar fackförbund för alla typer 

av sjukhus, genomfört en undersökning där de undersöker ifall patienter blir sjukare. (AHA, 2012) Denna 

undersökning visade att kroniska sjukdomar ökar hos patienter och att det är starkt kopplat till hur 

resurskrävande dessa patienter är.  

Att kunna förstå resursbehovet hos patienter och hur stor skillnaden är mellan dessa är ett viktigt steg för 

att kunna optimera sjukvården på Karolinska Universitetssjukhuset. Förståelsen kommer även vara till stor 

nytta vid arbetet med Nya Karolinska Sjukhuset då de kommer att lägga större fokus på de mer 

resurskrävande patienterna. Sjukhuset kan då avlastas genom att de mindre resurskrävande patienterna 

styrs till andra akutmottagningar. (NyaKarolinskaSolna, 2014)  

1.1. Syfte och mål 

Examensarbetets syfte var att ge Karolinska Universitetssjukhuset en bättre förståelse för hur 

resurskrävande olika patienter är på akutmottagningen.   

Målet med arbetet var att skapa en resursåtgångsmodell åt Karolinska Universitetssjukhuset Solna. 

Resursåtgångsmodellen skulle vara utformad på det viset att en skillnad i resursbehov mellan olika 

patienter skulle kunna påvisas genom att vikta olika parametrar gentemot varandra. 

I slutskedet av projektet framkom det även att en redogörelse skulle göras för ifall patienterna som söker 

sig till Karolinska Universitetssjukhuset är sjukare jämfört med tidigare år. 

1.2. Avgränsningar 

Följande parametrar valdes att fokuseras på i resursåtgångsmodellen: 

 Jourtid - Detta innebär tiden då patienten närvarar på akutmottagningen och personalen arbetar 

under jour, vilket leder till ökade kostnader.  

 Prioritet och övervakning - Detta innefattar vilken prioritet in och prioritet ut patienten erhåller.   

 Vistelsetid - Hur länge en patient befinner sig på akutmottagningen.   

Parametrar som valdes bort från resursåtgångsmodellen: 

 Slutenvård - Ifall patienten läggs in på slutenvården.   

 DRG (Diagnosis Related Group) – Metod för klassificering av vårdtillfällen på sjukhuset utifrån 

diagnoser.  

 Flytt - Utifall patienten flyttas mellan olika avdelningar på sjukhuset.   

 Omvårdnadsbehov - Patienten är i behov av inläggning men platserna är begränsade, 

akutmottagningen kommer på grund av detta behöva lägga mer resurser som egentligen skulle 

legat hos slutenvården.  

 Handläggningstid - Vistelsetid exklusive triagering och första läkarbedömning.  

 

Vi har även valt att avgränsa arbetet till specifika enheter på sjukhuset, akutflödet, Akutmottagningen 

neurologi, akutmottagningen infektion, akutmottagningen ortopedi samt akutmottagningen onkologi.  
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2. Metod och Material 

Examensarbetet utgick från att skapa en resursåtgångsmodell för att med denna kunna skilja på olika 

patienters resursåtgång med hjälp av parametrar. Det var i skapandet av denna modell som dessa 

parametrar valdes. Modellen skapades med Björn af Ugglas, fd. verksamhetsutvecklingschef 

akutdivisionen Karolinska Universitetssjukhuset Solna, och Anna Engdahl Karlsson, tillförordnad 

vårdchef akutmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Solna, i april 2016 genom diskussioner samt 

analys av datalagret Karda. 

Resursåtgångsmodellen ska vara applicerbar för varenda patient på akutmottagningen. Vid analys av en 

patient med hjälp av modellen erhålls vikter i form av värden för varje enskild parameter, dessa värden 

multipliceras sedan med varandra för att slutligen generera ett värde för patientens resursåtgång. Desto 

högre värde tyder på att patienten är mer resursåtgångskrävande. Modellen ska även vara utformad på ett 

sådant sätt att en jämförelse mellan olika årtals patienter ska kunna göras, för att i sin tur kunna jämföra 

årens resursåtgång. För att kunna genomföra detta beslutade vi med Björn af Ugglas och Anna Engdahl 

Karlsson i april 2016, att medelvärdet för alla patienters resursåtgång på våra utvalda enheter år 2015 ska 

vara ett. År 2015 valdes för att det är det senaste året där fullständig data angående alla patienter existerar. 

Man vill också kunna jämföra år 2015 med tidigare år för att kunna se ifall medelvärdet för resursåtgången 

har följt någon form av trend (se figur 1). 

Då medelvärdet för resursåtgångsmodellen år 2015 ska vara ett, valde vi att modellens olika parametrar, 

prioritet och övervakning samt vistelsetid, även ska ha medelvärdet ett (1) under samma år efter 

diskussioner med Björn af Ugglas och Anna Engdahl Karlsson under april 2016.  

2.1. Tidtagning 

För att få en tydligare bild över tiden som läggs ner på patienterna på akutmottagningen valde vi att under 

flera dagar närvara vid AFS och med hjälp av tidtagarur ta tid då sjukvårdspersonalen var hos patienterna. 

Tiden startades då sjukvårdspersonalen gick in till patienten och stoppades då personalen gick ut. Det 

antecknades även ned vilken yrkesgrupp sjukhuspersonalen besitter. 

2.2. Patientgruppsindelning 

Patienterna på akutmottagningen delades upp i sex olika kategorier, dessa kategorier är underkategorier till 

parametern prioritet och övervakning (se figur 1). För dessa olika underkategorier kommer det kalkyleras 

fram separata resursåtgångsvärden.  

 Uppdelning blev följande: 

● Resurskrävande larm 

● Initialt larm 

● Övervakning 

● Initial övervakning 

● Övriga patienter  

● Ej triage 

 

Resurskrävande larm motsvarar patienter med prioritet in 1-5 och prioritet ut 1 samt patienter med 

prioritet in 1 och prioritet ut 5.  Initialt larm representerar patienter med prioritet in 1 och prioritet ut 2-4. 

Övervakning motsvarar patienter med prioritet in 2-4 och prioritet ut 2. Initial övervakning representerar 

patienter med prioritet in 2 och prioritet ut 3-5. Övriga patienter motsvarar patienter med prioritet in 3-4 

och prioritet ut 3-5 samt de patienter som inte får någon prioritet på grund av otillräcklig information. Ej 
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triage svarar mot de patienter med prioritet in 5 och prioritet ut 3-5. Detta kan grafiskt förklaras genom 

Tabell A1 i appendix A.  

2.3. Information rörande patientgrupperna 

För att kunna diskutera vår patientgruppsindelning togs data fram via Karda med hjälp av Björn af Ugglas 

2:a maj 2016. Informationen som erhölls visade på skillnader och likheter mellan patientgrupperna, det 

som togs fram var följande:  

● Antal patienter 

● Mortalitet inom sju dagar. 

● Mortalitet inom 30 dagar. 

● Genomsnittlig tid till triagering. 

● Genomsnittlig tid till första läkarbedömning. 

● Genomsnittlig vistelsetid. 

● Patienter klara inom fyra timmar. 

● Patienter ej klara inom åtta timmar. 

● Återbesök inom 72 timmar. 

Datan illustreras i tabell 2.  

2.4. Enkäter 

Informationen vi erhöll från tidtagningen resulterade, efter diskussioner med Björn af Ugglas och Osvaldo 

Gonzales Balladares, verksamhetsutvecklare IT-stöd för Akutsjukvård Karolinska Universitetssjukhuset 

Solna 21 april 2016, i skapandet av en patientenkät (se tabell E1 i appendix E).  

För att kunna diskutera och informera om användandet av enkäten närvarade vi på ett möte med 

akutmottagningspersonal samt Anna Jansson, verksamhetschef Karolinska Universitetssjukhuset Solna 21 

april 2016.   

Efter mötet fördes en uppföljande diskussion med Björn af Ugglas och Anna Engdahl Karlsson 26:e april 

2016 för att optimera användandet av enkäten.   

Mellan 26:e april till och med den 2:a maj fick personalen på akutmottagningens enhet AFS möjligheten 

att svara på enkäten. Deltagarna fyllde de i vad för yrkesgrupp de tillhör: undersköterska, sjuksköterska, 

läkare eller specialist. För varje patient personalen vårdade skrev de upp de första sex siffrorna i 

personnumret samt patientens initialer i för- och efternamn. Därefter fyllde sjukvårdspersonalen i prio in 

för de patienter de vårdade. För varje patient estimerade personalen sin nedlagda arbetsinsats under dagen 

och antecknade denna. När patienten skrevs ut från akutflödet antecknade personalen vad för prio ut 

denne har. Personalen antecknade inte ned sina egna uppgifter vilket medförde anonymitet i enkäterna. 

För att få tillräckligt med enkätsvar fick vi hjälp av Camilla Rosell, chefsjuksköterska akutmottagningen 

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, som under tiden i april då vi inte var närvarande vid akuten, 

förklarade hur enkäterna fungerade och delade ut dem till sjukvårdspersonalen.   

2.5. Sammanställning av enkäter 

Enkäterna har via pappersform överförts och sammanställts i Microsoft Excel 2016. Patienterna delades 

upp utifrån vår patientindelning och utifall fler än en sjukvårdpersonal vårdat en och samma patient 

grupperades dessa patienter. Därefter beräknade vi fem separata medelvärden av nedlagd tid per 

patientgrupp. Det sammanlagda medelvärdet, medelvärdet av specialisternas nedlagda arbetsinsats, 

medelvärdet för läkarna arbetsinsats, medelvärdet för sjuksköterskorna arbetsinsats samt medelvärdet av 

undersköterskornas nedlagda arbetsinsats. Varje antecknad arbetsinsats per patient jämfördes även med 

medelvistelsetiden för patientens prioritet in och ut. Detta gjordes för att skapa ett procentuellt mått på 
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hur mycket av vistelsetiden som sjukvårdspersonalen lägger ned på patienterna. Vid sammanställningen av 

enkäterna upptäcktes det att prioritet in och ut inte var antecknat på alla patienter. För att komplettera 

detta fick vi hjälp av Osvaldo Gonzales Balladares.  

2.6. Vistelsetid 

Den totala vistelsetiden hämtades den 21:a mars 2016 för alla patienter på de enheter vi avgränsat oss till 

(se figur B1 i appendix B) samt genomsnittlig vistelsetid efter vår patientgruppsindelning 2 maj 2016 (se 

tabell 2). Detta erhölls från datalagret Karda i samverkan med Björn af Ugglas.  

2.7. Jourtid 

Data hämtades 31 mars 2016 från Karda i samarbete med Björn af Ugglas för att kunna beräkna och 

analysera jourtider för läkare och omvårdnadspersonal (se tabell D1 i appendix D).  

2.8. Beräkning av jourvikt utifrån jourtiden 

För att beräkna en jourvikt använde vi oss av patienternas medelvistelsetid på akutmottagningen. Då varje 

enskild timme under dagen har en separat jourtilläggsfaktor (se tabell D1 i appendix D) sammanställde vi 

en jourvikt utifrån patienternas medelvistelsetid. Eftersom medelvistelsetiden är fyra timmar och 35 

minuter (se tabell B1 i appendix B) adderade vi jourtilläggen för varje enskild timma och de kommande tre 

timmarna och 35 minuterna. Detta gjordes för både läkare och omvårdnadspersonal. De adderade 

jourtilläggen dividerades sedan med medelvistelsetiden för att generera en jourvikt per timme per dag (se 

tabell 3 samt tabell D2 i appendix D). Jourvikten motsvarar således den ekonomiska faktorn som 

multipliceras med personalens lön. Faktorn varierar beroende på vilken dag samt timma patienterna 

anländer till sjukhuset.  

2.9. Beräkning av vistelsetidsviktningen 

För att kalkylera ut en vistelsetidsvikt använde vi oss av figur B1 i appendix B, som visar patienterna på 

våra utvalda enheters vistelsetid under 2015. En ekvation utformades (se ekvation 1) för att beräkna vikten 

där ett antagande om att vistelsetidsvikten är linjär gjordes. Antalet patienter som varit inne en (1) 

påbörjad timme multiplicerades med ett, patienterna med två påbörjade timmar med två, patienter med tre 

påbörjade timmar med tre etc. Dessa värden summerades sedan för de 24 kategorierna i figur B1 i 

appendix B. Därefter dividerades totala antalet patienter (se tabell C1 i appendix C) med detta värde för att 

erhålla vistelsetidsvikten för en (1) påbörjad timme. För att beräkna varje enskild vistelsetidstimmes vikt 

multipliceras då den uträknade vikten med antalet påbörjade timmar. Vistelsetidsvikten motsvarar då 

vårdtyngden en patient genererar beroende på hur många påbörjade timmar patienten befinner sig på 

akutmottagningen.  

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟

∑ (ℎ∗𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟(ℎ))24
ℎ=1

= 𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 (1) 𝑝å𝑏ö𝑟𝑗𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒.   (1) 

 

Totala antalet patienter = alla patienter på våra utvalda enheter år 2015. 

h = antal påbörjade timmar   

antal patienter(h) = antal patienter vilka vistats på våra utvalda enheter i h påbörjade timmar.  

Vikt för en (1) påbörjad timme = värdet som patienter med en vistelsetid på en (1) påbörjad timma får i parametern 

vistelsetid.   
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2.10. Beräkning av prioritet- och övervakningsviktning 

För att beräkna vikten för prioritet och övervakning utformades en ekvation (se ekvation 2). Vikten för 

prioritet och övervakning kalkylerades genom värdena från genomsnittlig procentuell tid med patienten 

(se tabell 1), detta då ett högre procentuellt värde medför en högre arbetsbelastning.   

Procentsatserna dividerade med procentsatsen för ej triage vilket var den lägsta. Detta gav ett förhållande 

mellan patientgrupperna. Alla patientgrupper har nu ett eget värde, detta värde multiplicerades med 

respektive grupps antal patienter under 2015, därefter summerades allting och antalet patienter dividerades 

med summan. Värdet som nu erhölls motsvarar vikten för patientgruppen ej triage. De andra 

patientgruppernas vikt fås av att multiplicera den uträknade vikten med förhållandet mellan 

procentsatserna. 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟

∑ (𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟(𝐺) ∗ 𝐹ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒(𝐺
6⁄ )6

𝐺=1

= 𝑉𝑖𝑘𝑡(6)   (2) 

 

Totala antalet patienter = alla patienter på våra utvalda enheter år 2015. 

G = patientgrupper där 1 = resurskrävande larm, 2 = initialt larm, 3 = övervakning, 4 = initial övervakning,  

5 = övriga patienter och 6 = ej triage.  

Antal patienter(G) = Antalet patienter för patientgrupp G på våra utvalda enheter.  

Förhållande(G/6) = Procentsatsen för patientgrupp G dividerat med procentsatsen för gruppen ej triage.  

Vikt(6) = Vikten för patientgruppen ej triage.  

 

2.11. Redogörelse sjukare patienter 

För att kunna ta reda på utifall patienterna har blivit sjukare med åren valde vi att titta på andelen patienter 

som skickats till intensivvården från våra utvalda enheter samt prioritet in hos patienterna som söker sig 

till våra utvalda enheter. Data hämtades från Karda med hjälp av Björn af Ugglas den 18 april för att 

kunna analysera trender hos patienterna.   
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3.  Resultat 

3.1. Enkäter  

Sammanställningen av enkäterna presenteras i tabell 1, där vi ser diverse genomsnittliga tider. För varje 

patientgrupp finns en total genomsnittlig tid med patient vilken varierar mellan 15.7 minuter för gruppen 

ej triage till 90.0 minuter för gruppen resurskrävande larm. Vi ser att grupperna resurskrävande larm samt 

initiala larm har högre genomsnittlig total tid än resterande patientgrupper. Beteckningen ej data betyder 

att det inte var någon personal som besvarat enkäten för den specifika patientgruppen. Grupperna övriga 

patienter och initial övervakning har en högre genomsnittlig total tid med patient än gruppen övervakning. 

Kategorin genomsnittlig procentuell tid med patienten varierar mellan 7.9 % till 64.5 %. Resurskrävande 

larm och initialt larm har höga procentuella värden gentemot de resterande grupperna (se tabell 1).  

3.2. Patientgruppsinformation  

Vi ser i utifrån tabell 2 antalet patienter i respektive patientgrupp under år 2015, där gruppen övriga 

patienter har stor majoritet och där resurskrävande larm är den minsta gruppen sett utifrån antalet 

patienter. Mortaliteten inom sju och 30 dagar för alla patientgrupper går att se i form av procent. För 

mortalitet inom sju dagar har resurskrävande larm det högsta värdet med 11.0 % medan grupperna ej 

triage och övriga patienter har de lägsta med 0.2 %. För mortaliteten inom 30 dagar ser vi att alla grupper 

har ökat i värden, resurskrävande larm har fortfarande det högsta värdet nu med 14.2 % medan övriga 

patienter är den gruppen med lägsta värdet på 0.3 %. Genomsnittliga vistelsetiden varierar mellan 1 timma 

och 28 minuter för resurskrävande larm medan den är 5 timmar och 37 minuter för gruppen initial 

övervakning.  

3.3. Resursåtgångsmodellen   

Figur 1 motsvarar vår slutgiltiga version av resursåtgångsmodellen. Vi ser de tre olika parametrarna, 

prioritet och övervakning, vistelsetid samt jourtillägg som bygger upp hela modellen. Prioritet och 

övervakning har våra sex indelade patientgrupperingar som olika undergrupper. Resursåtgång är det 

slutgiltiga värdet som varje patient kommer få och är indikationen på hur resurskrävande de är.     

3.4. Jourvikt   

I tabell 3 presenteras jourvikten per timma per dag för läkarna. För att se jourvikten för 

omvårdnadspersonalen se tabell D2 i appendix D.  

3.5. Redogörelse sjukare patienter   

Tabell 4 visar att antal sökande patienter på våra utvalda enheter år 2011-2015 är nästintill oförändrat, 

värdet ligger runt 60 000. Andelen patienter som skickas till intensivvården inom 72 timmar har ökat 

kontinuerligt under åren frånsett 2014 då andelen minskade i liten grad. I tabell 5 kan man se att andelen 

patienter med en prioritet in av 5 har minskat sedan år 2011. Medan antalet patienter med en prioritet in 

av 1 samt 3 har ökat. Tabell A1 i appendix A visar upp de exakta siffrorna för staplarna i tabell 5.  

Vi kan även se att mellan 2011 och 2015 har andelen prioritet in 5 minskat från 13 050 till 9 083 stycken, 

prioritet in 3 patienterna har ökat från 16 229 till 20 816 samt att prioritet in1 har ökat från 3 814 till 4 710. 

Detta är visualiserat i tabell 5 och sifforna kommer från tabell 6.  
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3.6. Vistelsetidsviktning 

Med användandet av ekvation (1) samt värdena från figur B1 i appendix B och tabell C1 i appendix C 

erhålls den slutgiltiga vikten för en (1) påbörjad timme, 0.196. För att beräkna patienternas vistelsetidsvikt 

används detta värde i ekvation (3) där antal påbörjade timmar anges. 

 

𝑉𝑖𝑘𝑡(ℎ) = 0.196 ∗ ℎ     (3)

   

Vikt(h) = Vikten för en påbörjad timme 

h = antal påbörjade timmar.  

3.7. Prioritet- och övervakningsviktning 

Med hjälp av ekvation (2) samt värdena från tabell 1 genereras vikten för patientgruppen ej triage, 0.588. 

För att beräkna patientgruppernas prioritet- och övervakningsvikt används detta värde i ekvation (4).  

 

𝑉𝑖𝑘𝑡(𝐺) = 0.588 ∗ 𝐹ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒(𝐺
6⁄ )     (4) 

 

Vikt(G) = Vikten för patientgrupp G.  

G = patientgrupper där 1 = resurskrävande larm, 2 = initialt larm, 3 = övervakning, 4 = initial övervakning,  

5 = övriga patienter och 6 = ej triage.  

Förhållande(G/6) = Procentsatsen för patientgrupp G dividerat med procentsatsen för gruppen ej triage.   
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Tabell 1:  Resultatet från sammanställningen av enkäterna som delades ut på AFS.  

 

 Resurskrävande larm Initialt larm Övervakning Initial Övervakning Övriga Patienter Ej Triage 

Genomsnittlig total tid med 

patient (min): 90.0 59.6 30.2 43.8 37.3 15.7 

Genomsnittlig tid USK 

med patient(min): Ej data 47.4 12.5 16.2 8.0 5.0 

Genomsnittlig tid SSK med 

patient (min): Ej data 15.8 18.9 33.0 14.2 8.0 

Genomsnittlig tid Läkare 

med patient (min): 85.0 95.0 65.0 51.8 46.4 30.0 

Genomsnittlig tid Specialist 

med patient (min): 92.5 27.4 17.0 17.8 14.8 12.3 

Genomsnittlig procentuell 

tid med patienten (%): 64.5 % 22.4 % 11.2 % 13.3 % 11.9 % 7.9 % 

 

Tabell 2:  Information angående våra patientgrupper på våra utvalda enheter år 2015. 

Patientgrupp 

Antal 

Patienter 

(st.) 

Mortalitet 

inom sju 

dagar (%) 

Mortalitet 

inom 30 

dagar (%) 

Genomsnittlig tid 

till triagering (h) 

Genomsnittlig tid 

till första 

läkarbedömning 

(h) 

Genomsnittlig 

vistelsetid (h) 

Patienter klara 

inom 4 timmar 

(%) 

Patienter ej 

klara inom 8 

timmar (%) 

Återbesök 

inom 72 

timmar 

(%) 

Resurskrävande 

larm 1 769 11.0 % 14.2 % 00:12 00:10 01:28 92 % 3 % 3 % 

Initialt larm 2 968 3.4 % 7.4 % 00:13 00:17 04:35 51 % 10 % 4 % 

Övervakning 4 632 1.8 % 4.5 % 00:24 01:02 04:31 49 % 8 % 4 % 

Initial 

övervakning 4 385 0.5 % 2.7 % 00:24 01:01 05:37 37 % 17 % 7 % 

Övriga patienter 36 513 0.2 % 0.3 % 00:34 02:04 04:54 45 % 12 % 7 % 

Ej triage 9 069 0.2 % 1.1 % 01:19 01:30 03:26 67 % 5 % 5 % 
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Figur 1:  Resursåtgångsmodell. 
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Tabell 3:  Jourvikten per timma per dag för läkare. Den vänstra kolumnen motsvarar dygnets timmar. 

Jourvikt Läkare Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

00:00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

01:00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

02:00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

03:00 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 2.00 2.00 

04:00 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 2.00 2.00 

05:00 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 2.00 2.00 

06:00 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 2.00 2.00 

07:00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 

08:00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 

09:00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 

10:00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 

11:00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 

12:00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 

13:00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.13 2.00 2.00 

14:00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.35 2.00 2.00 

15:00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.56 2.00 2.00 

16:00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.78 2.00 2.00 

17:00 1.13 1.13 1.13 1.13 2.00 2.00 2.00 

18:00 1.35 1.35 1.35 1.35 2.00 2.00 2.00 

19:00 1.56 1.56 1.56 1.56 2.00 2.00 2.00 

20:00 1.78 1.78 1.78 1.78 2.00 2.00 2.00 

21:00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

22:00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

23:00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
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Tabell 4:  Tabell över antalet sökande patienter på våra utvalda enheter år 2011-2015 och år 2016 

fram tills den 18:e april, samt andelen av dessa som skickas till intensivvården inom 72 

timmar.  

 

 

Tabell 5:  Tabell över fördelningen av prioritet in för patienterna på våra utvalda enheter år 2011-

2015 och år 2016 fram tills den 18:e april.1 Röd - 5 Blå motsvarar prioritet in 1-5.  

 

Tabell 6:  Antalet patienter fördelat per prioritet in på våra utvalda enheter för åren 2011-2015, samt 

år 2016 fram till den 18:e april. 

Årtal Prioritet in 1(st.) Prioritet in 2 (st.) Prioritet in 3 (st.) Prioritet in 4 (st.) Prioritet in 5 (st.) N/A (st.) Totalt (st.) 

2011 3 814 8 658 16 229 16 206 13 050 622 58 579 

2012 4 470 8 243 18 327 16 717 11 746 943 60 446 

2013 4 668 8 057 19 793 14 969 10 972 671 59 130 

2014 4 834 8 524 21 638 15 218 9 925 910 61 049 

2015 4 710 8 271 20 816 15 523 9 083 933 59 336 

2016 1 308 2 271 5 915 4 205 2 177 268 16 144 
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4.  Diskussion 

4.1. Patientgrupper 

Vi delade upp patienterna i grupper, som genom diskussioner och analys av data från Karda ansågs ha 

snarlik resursåtgång. De resurskrävande larmen, de röda cellerna (se tabell A1 i appendix A) motsvarar de 

patienter som är väldigt resurskrävande för sjukhuset. Den största andelen av denna grupp representeras 

av de patienter som har en prio in 1 och prio ut 1. Dessa är de som kommer in till akutmottagningen som 

en larmpatient och därefter har kvar sin prioritet under vistelsetiden. De har således en väldigt hög 

omsättning av personal under sin korta medelvistelsetid på akutmottagningen. (se tabell B2 i appendix B) 

Patienter med prio in skilt från 1 men med prio ut 1 är de vars tillstånd förvärras. Det är en liten andel 

patienter men vi valde att lägga in dessa i resurskrävande larm då de resulterar i en hög resursförbrukning 

mot slutet av sin vistelsetid. Patienterna med prio in 1 och prio ut 5 är patienter som mestadels avlider på 

akutmottagningen. (se tabell A2 i appendix A) Dessa patienter är de som är i ett livshotande tillstånd och 

därför kommer väldigt mycket personal att befinna sig i larmsalen för att försöka stabilisera patientens 

tillstånd. Då dessa patienter är väldigt resurskrävande lade vi även in dessa i kategorin resurskrävande 

larm. 

Initialt larm omfattar de celler vars färg är orange (se tabell A1 i appendix A). Dessa patienter kommer in 

som prio 1 i form av ett larm. Emellertid är de inte tillräckligt resurskrävande att de måste ha kvar sin 

prioritet vilket medför att den sänks. Detta resulterar i att de inte kräver lika mycket resurser som en 

patient med prio 1 under hela vistelsetiden. Den främsta anledningen till valet av denna gruppindelning 

var att vi insåg efter tidtagningar och diskussioner med personal att patienter med prio in 1 och prio ut 2 

är mycket mindre resurskrävande gentemot patienter med prio in 1 och prio ut 1. Patienterna med prio in 

1 och prio ut 2 placerades i samma grupp som de med prio in 1 och prio ut 3-4 även om de sistnämnda 

kräver något mindre resurser. Anledningen till detta var mestadels för att minska antalet patientgrupper.  

De gröna cellerna vilket är patientgruppen övervakning i vår modell (se tabell A1 i appendix A) är de 

patienter som har en prio in 2-5 och prio ut 2. Vi valde att separera denna grupp från initial övervakning, 

de gula cellerna, prioritet in 2 och prioritet ut 3-5 (se tabell A1 i appendix A). Anledningen till denna 

uppdelning började utifrån en diskussion med Björn af Ugglas vilket medförde att vi valde att separera 

patienter med prio in 2 prio ut 2 och patienter med prio in 2 prio ut 3. Vi ville sedan att dessa grupper 

skulle vara större och la därför in resterande prioritetskombinationer som har en relativ likhet. Således 

skapades grupperingarna övervakning och initial övervakning.  

Gruppen ej triage, de blå cellerna (se tabell A1 i appendix A) svarar mot patienter med prio in 5 och prio 

ut 3-5. Dessa är många av de minst krävande patienterna och således valde vi att lägga dessa i samma 

grupp. 

Övriga patienter, gruppen vars celler är beigea (se tabell A1 i appendix A) motsvarar de patienter vilka har 

prio in 3-4 och prio ut 3-5. Dessa patienter ansågs efter diskussioner med Björn af Ugglas ha en relativt 

likartad resursåtgång och därför valde vi att lägga de i samma grupp. 

4.2. Tidtagning 

Resultatet vi fick från tidtagningen på akutmottagningen gav oss en klarare bild över hur lång tid processer 

tar samt hur de olika yrkesgrupperna arbetar med patienter. Exempelvis märkte vi att de patienter som 

anländer till akutmottagningen med larm tar mycket mer resurser än vad vi först anade. När patienten 

sedan skrivs ut från akutmottagningen och behåller sin prioritet 1 drar det väldigt mycket mer resurser än 

om patienten hade skrivits ut med prioritet 2. Detta ledde till förändringar i vår patientgruppsuppdelning 

där vi separerade patientgrupperna som lämnar akutflödet med prio 1 jämfört med prio 2. Det vi även 
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noterade var att sjukhuspersonalens nedlagda arbetstid per patient inte kan sammanfattas endast med 

tiden då de närvarar vid patienterna, utan även tid då de exempelvis analyserar symtom, diskuterar med 

annan sjukvårdspersonal gällande vård av patienten, studerar patientens anamnes eller beställer prover. 

Vid tidtagningen vi gjorde på akutmottagningen var det inte möjligt att erhålla denna tid vilket ledde till 

skapandet av enkäten för att förhoppningsvis få med sjukvårdspersonalens totalt nedlagda arbetstid per 

patient.   

4.3. Enkäter 

Vid tolkningen av resultatet från enkäterna kan vi se att patientgruppsuppdelningen inte var ideal. Vi hade 

förväntat oss en distinkt skillnad mellan den genomsnittliga procentuella tiden hos våra patientgrupper. 

Högst hos resurskrävande för att minska succesivt fram tills gruppen ej triage. I vårt resultat (se tabell 1) 

kan vi se att den genomsnittligt procentuella tiden med patienter har högst värde vid resurskrävande larm, 

näst högst vid initialt larm och minst vid ej triage. Resterande tre grupper som är övervakning, initial 

övervakning och övriga patienter har nästintill samma procentuella värde. Detta betyder enligt våra 

resultat att dessa olika patientgrupper är approximativt lika tidskrävande. Resultatet borde enligt vår 

uppdelning gett en tydlig distinktion mellan dessa tre grupper. Dock går inte resultat från enkäterna att 

förlita sig på till fullo på grund av ett flertal anledningar.  

En anledning till varför resultaten från enkäten kan vara felaktiga och därmed inte spegla verkligheten på 

akutmottagningen handlar om att i enkäten bad vi sjukvårdspersonalen att skriva ner estimerad nedlagd 

arbetstid per patient. Sjukvårdspersonalen förklarade att detta kan bli svårt då de behöver fokusera på 

patienten och kommer inte alltid ihåg exakta tiden de var där. Således är tiderna som finns i enkäten inte 

helt korrekta.  

Vi har även endast gett ut enkäter på en (1) avdelning, AFS. Orsaken till detta är dels på grund av tidsbrist 

i vårt arbete på akutmottagningen och dels till följd av att AFS är den avdelningen på akutmottagningen 

som tar emot flest patienter (se tabell C1 i appendix C). Det är även den avdelningen där vi har spenderat 

mest tid, konverserat med flest personer och under ett flertal gånger diskuterat vårt arbete. Tidsbristen 

skedde på grund av att enkäterna skapades och delades ut i slutskedet av projektet. Anledningen till detta 

var att vid diskussioner med Björn af Ugglas och Anna Engdahl Karlsson kom vi fram till att mycket 

information kommer att förloras via enkäter. Trots detta valde vi att använda oss av enkäter då det ger en 

möjlighet till att samla och analysera den stora mängden information som arbetet kräver, detta i jämförelse 

med tidtagningen.  

Något annat som påverkat vårt resultat från enkäterna är att all nedlagd arbetstid inte skrevs ner. 

Exempelvis kan en läkare haft en diskussion med en arbetskollega angående en patient och skrev ner fem 

minuter med denna, om då kollegan ej har skrivit ned någon tid gällande patienten får patienten en total 

tid på fem minuter. Detta påverkar vårt resultat genom att medelvärdena blir lägre än de egentligen är.  

Alla dessa anledningar kan påverka hela vårt resultat. Dock finns det specifika skäl till att de tre tidigare 

nämnda patientgrupperna gav approximativt samma resultat. Vi har en väldigt liten mängd patienter med 

grupperingarna övervakning och initial övervakning. Detta kan leda till att medelvärdet hos dessa 

patientgrupper inte speglar verkligheten då små alternativt stora värden nu påverkar väldigt mycket. 

Exempelvis har 4 av 13 patienter i gruppen övervakning under 6 minuters tid med patienten vilket gör att 

medelvärdet hos denna grupp kommer att sjunka. Hade antalet patienter per patientgrupp varit större 

hade troligtvis resultatet blivit mer noggrant. 

4.4. Avgränsningar 

Då resursåtgångsmodellen skapades, diskuterades ett flertal parametrar och från dessa valde vi bort vissa 

på grund av flera faktorer. 
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4.4.1. Slutenvård  

Slutenvård är en parameter för att analysera vilka patienter som kommer till akutmottagningen och som 

därefter läggs in på slutenvården. Anledningen till att denna parameter ej fokuserades på var för att vi 

valde efter diskussioner med Björn af Ugglas och Anna Engdahl Karlsson att endast fokusera på 

akutmottagningen och därmed inte slutenvården.  

4.4.2. Flytt 

Parametern flytt innebär då patienten flyttas mellan olika avdelningar på sjukhuset på grund av symtom, 

alternativt flyttas på grund av begränsat antal vårdplatser. Detta är en resurskrävande parameter, dock är 

frekvensen för denna väldigt låg vilket var anledningen till att vi inte valde att följa upp och analysera 

detta.  

4.4.3. DRG 

DRG är en metod för gruppering av olika sjukdomar beroende på resursåtgång och kostnader. Med hjälp 

av diagnoser får varje kombination av dessa en DRG-kod som bland annat används för att ersätta 

sjukhuset för kostnaderna. Detta medför att högre antal diagnoser resulterar i en högre vårdtyngd för 

personalen då fler diagnoser kräver mer vård. Detta är ett redan etablerat mått på hur resurskrävande 

patienter är. Vid diskussioner med Elin Magnusson Sjöberg, DRG-koordinator på Karolinska 

Universitetssjukhuset Solna, fick vi det dock förklarat att DRG mestadels påverkar slutenvården. 

Anledningen till detta är att patienten för det mesta endast får en (1) diagnos under vistelsen på 

akutmottagningen. Det är när patienten flyttas till slutenvården som antalet diagnoser ökar. På grund av att 

vi inte analyserar slutenvården utan fokuserar oss på akutmottagningen valde vi att inte ta med DRG.   

4.4.4. Omvårdnadsbehov 

Parametern för omvårdnadsbehov innebär att patienten är på akutmottagningen en längre tid och 

samtidigt är i behov av inläggning men vårdplatserna är begränsade. Akutmottagningen kommer på grund 

av detta behöva lägga mer resurser på patienten som egentligen skulle legat hos slutenvården. Detta kan 

exempelvis vara att patienten behöver mat, tvättas, mediciner (vilka vanligtvis ej finns på 

akutmottagningen) etc. Vi valde att inte ta med detta då vår nuvarande parameter vistelsetid är en bättre 

parameter att analysera, anledningen till detta erhölls via diskussioner med sjukvårdspersonal där de 

förklarade att omvårdnadsbehovet påverkar endast resursåtgången märkbart då patienten befinner sig på 

akutmottagningen en väldigt lång tid.  

4.4.5. Handläggningstid 

Anledningen till handläggningstidens uppdelning handlar om att triage och första läkarbedömning är en 

process som kommer att ske för alla patienter, hur länge patienten vårdas under resterande vistelsetid på 

akutmottagningen kommer att skilja sig från patient till patient. Det var detta vi ville analysera men det 

blev väldigt komplicerat då tiden för triage samt första läkarbedömning kan skilja sig väldigt mycket 

mellan olika patienter. 

4.4.6. Enheter 

Anledningen till att vi valde dessa enheter handlade om att resterande enheter endast har ett visst spann av 

patienter. Exempelvis tar öron-, näs-, halsavdelningen mestadels patienter med lägre prioriteter då dessa 

besvär oftast inte är livshotande men vårdkrävande, dock tar denna enhet även svåra patienter med 

exempelvis andnöd. Det är på grund av dessa stora skillnader som vi valt att fokusera på vårt urval av 

enheter. En annan anledning till vårt val av enheter var till följd av tidsbrist i arbetet, en större fokusering 
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skulle kräva mer tid på ett redan tidskrävande projekt och följaktligen var vi tvungna att välja bort några av 

enheterna. 

4.5. Jour 

Vid skapandet av modellen tog vi med jourtillägg som en parameter för vårdtyngden. Anledningen till 

detta var för att de patienter som kommer in på tider under dygnet då sjukvårdspersonalen har jour är mer 

ekonomiskt resurskrävande. Trots detta valde vi att separera jourtillägget från de resterande parametrarna i 

modellen, detta då jourtillägget endast påverkar den ekonomiska resursåtgången. Det innebär inte en 

högre belastning för de anställda på akutmottagningen, som resterande parametrar gör, utan endast en 

ökad kostnad per patient.  

Vid uträkningarna i jourmodellen använde vi oss av den totala genomsnittliga vistelsetiden för patienter på 

akutmottagningen för våra utvalda enheter. Dock noterades det att medelvistelsetiden per timme på 

dygnet skiljer sig runt ±30 minuter jämfört med den totala medelvistelsetiden per patient (se tabell B1 i 

appendix B). Patienterna kommer även in vid olika tidpunkter under dessa timmar och därmed inte vid 

varje heltimme, på grund av detta kommer jourtillägget att förändras. Därför valde vi att istället använda 

oss av den genomsnittliga vistelsetiden för alla patienter oavsett tid på dygnet samt veckodag. Denna är 4 

timmar och 35 minuter (se tabell B1 i appendix B). Vi valde även att beräkna utifrån heltimmarna då vi har 

information om detta.  

4.6. Viktning 

Vistelsetidsviktningen ger att de patienter med längst tid på akutmottagningen har högst värde och de med 

kortast tid har minst värde. Prioritet- och övervakningsviktningen ger att resurskrävande larm har det 

högsta värdet medan ej triage har det minsta. Detta stämmer bra överens med vad vi har analyserat på 

akutmottagningen. Dock uppstod det problem vid användandet av viktningarna tillsammans. När vi 

multiplicerade värdena från de båda parametrarna, som då ska generera patientens slutgiltiga vikt fick alla 

patienter väldigt snarlika värden. Bland annat får gruppen resurskrävande larm samma värden som 

gruppen initial övervakning. Det finns två möjligheter till varför problemet uppstår.  

Det första problemet ligger i att våra värden från enkäterna inte korrekt visar skillnaden mellan de olika 

patientgrupperna. Det andra problemet ligger i att vistelsetiden är viktad över 24 timmar, detta blir då ett 

problem när medelvistelsetiden för våra grupper är mellan 1-5 påbörjade timmar (se tabell 2). Detta 

kommer att medföra att viktningen blir förvrängd för våra grupperingar. Dock kan vi inte endast analysera 

mellan 1-5 påbörjade timmar då vi i så fall utelämnar resterande patienter som har en vistelsetid mellan 6-

24 timmar (se figur B1 i appendix B).  

4.7. Redogörelse sjukare patienter 

I början av vårt projekt fick vi det förklarat för oss av våra uppdragsgivare att patienterna på Karolinska 

Universitetssjukhuset Solna har blivit sjukare med åren. Detta var dock inte bevisat med data utan endast 

genom den upplevda känslan hos personalen på akutmottagningen. Den kontinuerliga ökning mellan 

2011-2015 av det procentuella antalet patienter som läggs in på intensivvården (se tabell 4) innebär att 

flera patienter kräver en intensivare vård, detta är ett tydligt tecken på att patienter under de senaste åren 

har blivit sjukare. Vi ser även att antalet patienter med en prioritet in av 1 och 3 har ökat (se tabell 5 och 

tabell 6) under de senaste åren. Dessa förändringar indikerar att andelen mindre resurskrävande patienter 

har minskat medan andelen mer resurskrävande patienter har ökat.  
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5. Slutsatser 

De resultat vi tagit fram om andelen sjukare patienter (tabell 4-6) stöder den hypotes som personalen på 

akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset Solna har: patienterna har blivit sjukare med åren. 

Även om resultaten från våra enkäter inte är helt trovärdiga, kan vi se en tydlig skillnad mellan 

patientgrupperna resurskrävande larm och initialt larm i jämförelse med resterande patientgrupper. För 

dessa båda patientgrupper kan vi se ett tydligt ökat resursbehov per patient (tabell 1). 

Att kunna förstå resursbehovet hos patienter och hur stor skillnaden är mellan dessa är ett viktigt steg för 

att kunna optimera sjukvården på Karolinska Universitetssjukhuset. Förståelsen kommer även vara till stor 

nytta vid arbetet med Nya Karolinska Sjukhuset då de kommer att lägga större fokus på de mer 

resurskrävande patienterna. Sjukhuset kan då avlastas genom att de mindre resurskrävande patienterna 

styrs till andra akutmottagningar. (NyaKarolinskaSolna, 2014)  

Slutsatsen vi kan dra utifrån föregående stycke i koppling med samarbetet med Nya Karolinska Sjukhuset, 

är att de bör ta emot de patienter som ligger i grupperingarna resurskrävande larm och initialt larm. 

Resterande grupper exklusive ej triage är enligt våra resultat relativt lika varandra i resursåtgång och skall 

därmed endast tas emot vid ett högt antal tillgängliga vårdplatser. Detta eftersom Nya Karolinska 

Sjukhuset vill bedriva den mest avancerade sjukvården för de svårast sjuka och skadade patienterna. 

(NyaKarolinskaSolna, 2014) 

Separat fungerar båda våra viktningar, men tillsammans fungerar de ej. För att man skall få en korrekt total 

vikt per patient behöver hela tankegången kring dessa vikter revideras, vilket kommer medföra mycket 

arbetstid som vi ej har för stunden. Detta kan vara möjligheten för ytterligare ett arbete, men med givna 

tidsramar är det inte möjligt för oss att genomföra i nuläget.  
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Appendix 

Appendix A  Patientgrupper 

 

Tabell A1:  Grafisk representation över patientgruppsuppdelningen, med tillhörande mängd patienter, 

där kolumnen längst till vänster motsvarar radernas prioritet in medan den översta raden 

motsvarar kolumnernas prioritet ut. 

 

Prioritet 1 

(st.) 

 Prioritet 2 

(st.) 

Prioritet 3 

(st.) 

Prioritet 4 

(st.) 

Prioritet 5 

(st.) N/A (st.) Totalt 

Prioritet 1  1 649 1 640 1 227 101 93  4 710 

Prioritet 2  22 3 864 3 993 359 33  8 271 

Prioritet 3  3 638 19 778 365 32  20 816 

Prioritet 4  1 117 802 14 548 55  15 523 

Prioritet 5  1 13 194 452 8 423  9 083 

N/A      933 933 

Totalt 1 676 6 272 25 994 15 825 8 636 933 59 336 

 

 

Tabell A2:  Grafisk representation över mortaliteten för alla möjliga prioritetskombinationer. 

Färgkodningen följer patientgruppsuppdelningen.  

 Prioritet ut 1 Prioritet ut 2  Prioritet ut 3  Prioritet ut 4  Prioritet ut 5  N/A Totalt 

Prioritet in 1 11.28 % 10.55 % 3.83 % 0.99 % 64.52 %  9.92 % 

Prioritet in 2 9.09 % 4.48 % 2.70 % 1.95 % 9.09 %  3.54 % 

Prioritet in 3  33.33 % 5.17 % 1.70 % 0.27 % 6.25 %  1.79 % 

Prioritet in 4  100.00 % 1.71 % 0.87 % 0.44 % 0.00 %  0.48 % 

Prioritet in 5  100.00 % 0.00 % 0.52 % 0.66 % 0.30 %  0.33 % 

N/A      0.32 % 0.32 % 
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Totalt 11.40 % 6.07 % 1.92 % 0.48 % 1.04 % 0.32 % 2.09 % 

 

Appendix B  Vistelsetid 

 

Tabell B1:  Genomsnittsvistelsetid per timma per dag för alla patienter på våra utvalda enheter år 

2015. 

 

 

Tabell B2:  Genomsnittsvistelsetiden för varje möjlig prioritetskombination på våra utvalda enheter år 
2015.  

 Prioritet ut 1(h)  Prioritet ut 2 (h) Prioritet ut 3 (h) Prioritet ut 4 (h) Prioritet ut 5 (h) 

Prioritet in 1 01:09 03:55 05:24 05:29 06:40 

Prioritet in 2 02:53 04:17 05:39 05:10 05:11 

Prioritet in 3 04:40 05:36 05:22 05:10 06:36 

Prioritet in 4 04:04 05:46 05:57 04:28 04:17 

Prioritet in 5 03:24 05:36 05:29 04:36 03:19 
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Figur B1:  Stapeldiagram vilket visar alla patienter på våra utvalda enheter under år 2015 fördelat över 

vistelsetiden i form av påbörjade timmar.  
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Appendix C Antalet patienter  

 

Tabell C1:  Antalet patienter på de utvalda enheterna år 2015. 

Radetiketter Antal sökande (st.) 

AFS 36 344 

AIS 6 461 

ANS 6 668 

AOnkS 928 

AOS 8 935 

Totalsumma 59 336 
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Appendix D Jour 

 

Tabell D1:  Jourtilläggsfaktor för läkare och omvårdnadspersonal per timme per veckodag som 

multipliceras med lönen.  

Tid Jourtilläggsfaktor - Läkare Jourtilläggsfaktor - SSK Jourtilläggsfaktor - USK 

 M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S 

00:00 2 2 2 2 2 2 2 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.89 1.89 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 2.07 2.07 

01:00 2 2 2 2 2 2 2 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.89 1.89 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 2.07 2.07 

02:00 2 2 2 2 2 2 2 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.89 1.89 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 2.07 2.07 

03:00 2 2 2 2 2 2 2 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.89 1.89 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 2.07 2.07 

04:00 2 2 2 2 2 2 2 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.89 1.89 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 2.07 2.07 

05:00 2 2 2 2 2 2 2 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.89 1.89 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 2.07 2.07 

06:00 2 2 2 2 2 2 2 1.26 1 1 1 1 1.7 1.7 1.31 1 1 1 1 1.84 1.84 

07:00 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1.7 1.7 1 1 1 1 1 1.84 1.84 

08:00 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1.7 1.7 1 1 1 1 1 1.84 1.84 

09:00 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1.7 1.7 1 1 1 1 1 1.84 1.84 

10:00 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1.7 1.7 1 1 1 1 1 1.84 1.84 

11:00 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1.7 1.7 1 1 1 1 1 1.84 1.84 

12:00 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1.7 1.7 1 1 1 1 1 1.84 1.84 

13:00 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1.7 1.7 1 1 1 1 1 1.84 1.84 

14:00 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1.7 1.7 1 1 1 1 1 1.84 1.84 

15:00 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1.75 1.62 1 1 1 1 1 1.91 1.75 

16:00 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1.75 1.62 1 1 1 1 1 1.91 1.75 

17:00 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1.75 1.62 1 1 1 1 1 1.91 1.75 

18:00 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1.75 1.62 1 1 1 1 1 1.91 1.75 

19:00 1 1 1 1 2 2 2 1.25 1.25 1.25 1.25 1.73 1.75 1.62 1.3 1.3 1.3 1.3 1.88 1.91 1.75 

20:00 1 1 1 1 2 2 2 1.25 1.25 1.25 1.25 1.73 1.75 1.62 1.3 1.3 1.3 1.3 1.88 1.91 1.75 

21:00 2 2 2 2 2 2 2 1.25 1.25 1.25 1.25 1.73 1.75 1.67 1.3 1.3 1.3 1.3 1.88 1.91 1.81 

22:00 2 2 2 2 2 2 2 1.45 1.45 1.45 1.45 1.89 1.89 1.67 1.54 1.54 1.54 1.54 2.07 2.07 1.81 

23:00 2 2 2 2 2 2 2 1.45 1.45 1.45 1.45 1.89 1.89 1.67 1.54 1.54 1.54 1.54 2.07 2.07 1.81 
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Tabell D2:   Jourvikten per timma per dag för omvårdnadspersonal. Den vänstra kolumnen motsvarar 

dygnets timmar.  

Jourvikt Omvårdnad Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

00:00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.98 1.98 

01:00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.98 1.98 

02:00 1.47 1.43 1.43 1.43 1.43 1.96 1.96 

03:00 1.39 1.33 1.33 1.33 1.33 1.91 1.91 

04:00 1.28 1.22 1.22 1.22 1.22 1.86 1.86 

05:00 1.17 1.11 1.11 1.11 1.11 1.82 1.82 

06:00 1.06 1 1 1 1 1.77 1.77 

07:00 1 1 1 1 1 1.77 1.77 

08:00 1 1 1 1 1 1.77 1.77 

09:00 1 1 1 1 1 1.77 1.77 

10:00 1 1 1 1 1 1.77 1.77 

11:00 1 1 1 1 1 1.78 1.76 

12:00 1 1 1 1 1 1.79 1.74 

13:00 1 1 1 1 1 1.8 1.72 

14:00 1 1 1 1 1 1.82 1.71 

15:00 1.03 1.03 1.03 1.03 1.1 1.83 1.69 

16:00 1.09 1.09 1.09 1.09 1.28 1.83 1.69 

17:00 1.15 1.15 1.15 1.15 1.45 1.83 1.69 

18:00 1.24 1.24 1.24 1.24 1.65 1.85 1.71 

19:00 1.35 1.35 1.35 1.35 1.87 1.88 1.72 

20:00 1.4 1.4 1.4 1.4 1.91 1.92 1.70 

21:00 1.45 1.45 1.45 1.45 1.94 1.95 1.66 

22:00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.98 1.98 1.60 

23:00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.98 1.98 1.55 
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Appendix E Enkät 

 

Tabell E1:  Enkäten som delades ut till personal på AFS. 

  

Roll  

Specialist/handledare  

Annan läkare  

SSK  

USK  

Patient Prio in Prio ut Uppskattad arbetstid (minuter) Kommentar 
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