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Sammanfattning 

Introduktion 
Lång väntetid för Stockholms sjukhusbundna akutmottagningar är ett stort problem, samt stor 
spridning av väntetider mellan de olika mottagningarna. Prediktion av väntetid för Stockholms 
akutmottagningar är av värde för personer vid val av mottagning och kan i längden resultera i en 
spridning av patientbelastningen på Stockholms sjukhus.  
Metod 
Tidskoder och prioritetsklassificering för besökare på en av Stockholms akutmottagningar användes 
för att utreda linjära förhållanden mellan kö och väntetid, utifrån vilka prediktionsmodeller togs fram. 
Resultat 
Bästa linjära prediktiva metod ger ett medelfel på 86 minuter. Akutmottagningsköer uppvisar ett icke-
linjärt förhållande till väntetider och följer inte dess formellt definierade prioritetsordning. 
Slutsats 
Djupare förståelse för hur akutmottagningsköer är organiserade i praktiken behövs för prediktion av 
väntetid som är tillräckligt precis för att vara av värde vid val av mottagning. 

Abstract 

Introduction 
Stockholm’s emergency departments (ED) exhibit long wait times and a significant spread between 
them. Estimating the wait time would be of value, both for patients when choosing ED and to reduce 
and distribute the load between hospitals. 
Method 
Timecodes and priority classification for patients at one ED in Stockholm were used to analyze linear 
relationships between queue and wait time, from which predictive models were developed. 
Result 
The best linear predictive method gives a standard error of 86 minutes. Queues at ED exhibit a 
nonlinear relationship to wait time and doesn’t follow its defined priority order. 
Conclusion 
A deeper understanding for ED queues organizing principles are needed for wait time prediction which 
is of a precision adequate enough to be of value when choosing ED. 
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1 Inledning 

Väntetider till första läkarmöte på Sveriges akutmottagningar har länge varit ett problem för 
den svenska sjukvården. Enligt rapporten The Euro Health Consumer Index (EHCI) 
2015 ligger Sverige på 30:e plats när det gäller väntetider för akutvård jämfört med andra 
europeiska länder (Björnberg, 2016). De långa väntetiderna leder till att fler patienter avviker 
från akuten, för patienten i fråga kan en avvikelse vara förödande.  
Trots ett högt medianvärde finns det i Stockholm en stor spridning för väntetider på 
sjukhusbundna akutmottagningar. Under första halvåret 2015 fick patienter vänta i snitt 
drygt tre gånger så lång tid för första läkarmöte på Södersjukhuset som på Capio S:t Göran, 
Väntetider och patientflöden på akutmottagningar (Socialstyrelsen, 2015).  
Stockholms sjukhus tillhandahåller ingen information om den aktuella väntetiden på 
akutmottagningarna (2016-05-13). En sådan funktion skulle kunna hjälpa den 
enskilda patienten att välja den mest lämpliga akutmottagningen och på så vis minska och 
fördela belastningen på de olika akutmottagningarna. Detta kan också leda till att de totala 
kötiderna i Stockholm minskar, vilket skulle få färre patienter att avvika från akuten och fler 
patienter skulle kunna hjälpas, vilket bidrar till en effektivare och mer hållbar sjukvård. 
 
 
 
1.1 Syfte och Mål  
 
Pålitlig prediktion av väntetid kan användas av framtida akutmottagningsbesökare för val av 
mottagning och på så vis fördela patientbelastningen mellan närbelägna akutmottagningar. 
I denna artikel avses att presentera modeller för prediktion av väntetid på en av Stockholms 
akutmottagningar. 
 
1.2 Avgränsningar  
 
Avgränsningar för vilken undergrupp av akutmottagningsbesökare som prediktionsmodeller 
utvecklades för, gjordes på basis av två faktorer; besökaren kan välja mellan olika 
akutmottagningar, signifikant skillnad i väntetid för besökaren mellan olika 
akutmottagningar kan uppstå. 
Personer med mycket allvarliga sjukdomssymptom ges högsta prioritet och behöver aldrig 
vänta i kö. Denna grupp av besökare har inget värde av väntetidsuppskattningar, då 
förväntad väntetid alltid är minimal. Person som anländer till akutmottagningar med 
ambulans eller poliseskort har inte möjlighet att själva välja önskad mottagning. 
Den undergrupp som av besökare som inte ges högsta prioritet och som anländer till 
akutmottagning på eget bevåg benämns i denna artiel standardbesökare, SB. Det är för SB 
som prediktionsmodeller tas fram.  
 
 
 
2 Bakgrund 

Mellan 47 och 61 procent av besökare på akutmottagningar kommer på eget initiativ, utan 
hänvisning från primärvård eller vårdguiden, Väntetider och patientflöden på 
akutmottagningar (Socialstyrelsen, 2015). På Stockholms Läns Landstings interna nätverk 
finns Akuttavlan, vilken anger den aktuella belastningen på Stockholms sjukhusbundna 
akutmottagningar, Patientsäkerhetsberättelse och Kvalitetsbokslut (Karolinska 
Universitetssjukhuset, 2013). Akuttavlan baseras på information från s.k. akutliggare från 
Stockholms olika sjukhusbundna akutmottagningar. Akutliggare är en elektronisk databas i 
vilken information om åtgärder för patienter samt tidpunkter för dessa kontinuerligt skrivs 
in. I akutliggare återfinns även information om patienters ankomstsätt och patienters 
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preliminära prioritetsklassificering. Prioritetsklassificering omvärderas kontinuerligt under 
en patients vistelse, varvid den preliminära klassificeringen är distinkt från de facto prioritet. 
Triage används inom akutsjukvården för att avgöra hur pass allvarligt patientens tillstånd är. 
Det finns flera olika triagestandarder, exempelvis CTAS, ADAPT och METTS. En bedömning 
görs utifrån symptom, anamnes, puls, blodtryck, andningsfrekvens och kroppstemperatur, 
därefter klassificeras patienten efter en femgradig skala (Beveridge et al). Den femgradiga 
skalan är rangordnad från livshotande till icke akut enligt, Röd, livshotande, ska 
omhändertas omedelbart, Orange, mycket brådskande, Gul, brådskande, Grön mindre 
brådskande och Blå, icke akut. Det är svårt att göra en korrekt bedömning av patientens 
tillstånd, i ca 40% av fallen blir den felaktig (Göransson et al, 2006). 
Liknande projekt för prediktion av väntetid har gjorts i bland annat USA (Lin, Patrick och 
Labeau, 2013) (Shmula, 2010). 

3 Material och Metod 

3.1 Material 

Prediktionsmodellerna presenterade i denna artikel bygger på statistiskt underlag från 
akutmottagningsbesökare, ankomna vardagar mellan 8:00 och 16:00 det första kvartalet 
2016, på medicinavdelningen på Södersjukhusets akutmottagning. Denna data kommer från 
akutmottagningarnas akutliggare. 
Beräkningar på data gjordes i MATLAB (MATLAB R2015b, MathWorks), och resultat 
presenteras i Excel (Microsoft Excel 2010, Microsoft). 

3.2 Analys av väntetid som funktion av kö 

Kön till akutmottagningarna antogs bestå av ett flertal parallella köer, uppdelade efter 
akutmottagningens olika kliniker. Utifrån tidskoderna i data beräknades kö vid ankomst för 
varje besökare, samt hur många av de i kön som besökaren hade förtur gentemot och hur 
många senare ankomna som hade förtur gentemot besökaren i fråga. 
Tre kvantiteter tillskrevs varje SB i dataunderlaget: kö vid ankomst, d.v.s. antal personer i 
väntrummet vid ankomst; kö korrigerad för hopp fram, d.v.s. kö vid ankomst minus det 
antal personer SB hade förtur gentemot; faktisk kö, d.v.s. kö vid ankomst minus det antal 
personer SB har förtur gentemot plus det antal senare ankomna som har förtur gentemot SB. 
Linjär regression av väntetid som funktion av dessa kvantiteter utfördes. Linjär regression 
användes på antagandena att betjäningstid är oberoende av köstorlek, samt att 
betjäningstiden är konstant i det tidsintervall som data togs ifrån. 

3.3 Analys av prioritetsskala 

Kön antogs vara en prioritetskö. Den minsta möjliga diskreta skala nödvändig för att 
beskriva kön beräknades. Köordning vid varje ny ankomst efterhandskonstruerades genom 
att rangordna kömedlemmar efter läkartid. En kömedlem med position N som ankom efter 
kömedlem med position N+1 tillskrevs högre de facto prioritet än alla med köposition större 
än N. Den eller de köer som uppvisade flest antal skillnader i de facto prioritet definierade 
minsta möjliga prioritetsskala. 
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3.4 Metoder för väntetidsprediktion 

Två metoder för väntetidsprediktion utvecklades från våra egna hypoteser om 
akutmottagningsköns egenskaper. 

3.4.1 Metod 1 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑓𝑓(𝑑𝑑) ∝ 𝑄𝑄 ⋅

1
𝑝𝑝

 

p = prioriteringsvärde mellan 0 till 1 

f = Antal besökare som anländer efter person med prioritet p, men som ges en 
köposition framför denne 

Q = Inflöde av patienter per tidsenhet 

t = Tid person med prioritet p väntat i kön 

Enligt denna modell är det momentana flödet av besökare med högre prioritet än person P 
proportionell mot inflödet av besökare och inverterat proportionellt mot person P:s 
prioriteringsvärde. 
Detta ger ett uttryck för personens prioriteringsvärde. 

𝑝𝑝 ∝ 𝑄𝑄 ⋅
𝑑𝑑

𝑓𝑓(𝑑𝑑)
 

Köns interna ordning kan inte avläsas ur realtidsdata från akutliggare, varvid ett direkt värde 
på f inte kan fås. Om f antas proportionellt mot det antal besökare som har högre prioritet än 
person P och som dessutom har fått läkartid vid tid t, här kallad f*, kan ett indirekt mått på f 
avläsas. 

𝑝𝑝 ∝ 𝑄𝑄 ⋅
𝑑𝑑

𝑓𝑓∗(𝑑𝑑)
 

𝑝𝑝∗ = 𝑄𝑄 ⋅
𝑑𝑑

𝑓𝑓∗(𝑑𝑑)
 

Ur dataunderlaget beräknades hur många SB som hade möjlighet att hoppa förbi person med 
p*-värde inom ett intervall på 0.1, och hur många av dessa som lyckades hoppa förbi. Utifrån 
detta uppskattades sannolikheten för ett hopp givet kömedlems p*-värde, P(p*). 
De kömedlemmar vars f*-värde är noll behandlades som specialfall. 

För varje SB beräknades kö vid ankomst. Varje kömedlem N:s P(pN*)-värde beräknades och 
kön antogs ordnad efter fallande P(p*)-värde.  

Ett väntevärde för hopp fram i kön, H, för ankommande SB beräknades på följande vis. 

𝐻𝐻 = 1 ⋅ (𝑃𝑃(𝑝𝑝1
∗) − 𝑃𝑃(𝑝𝑝2∗)) + 2 ⋅ (𝑃𝑃(𝑝𝑝2∗) − 𝑃𝑃(𝑝𝑝3∗)) + ⋯+ 𝑁𝑁 ⋅ 𝑃𝑃(𝑝𝑝𝑁𝑁∗)

För varje SB subtraherades kö vid ankomst med H, och denna kvantitet plottades mot faktisk 
väntetid. Utifrån detta gjordes en linjär regression som sedan användes för prediktion av 
väntetid. 
Medelfel beräknades mellan predikterat hopp fram i kön för SB relativt faktiska hopp fram 
kön, samt för predikterad väntetid relativt faktisk väntetid. 
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3.4.2 Metod 2 

Kön antogs vara en prioriteringskö och akutliggarens inskrivna prioritetsklassificering antogs 
ha predikterande kraft vad gäller kömedlemmars de facto prioritet. 

Varje kömedlem gavs ett poäng baserat på inskriven prioritetsklassificering, i fallande skala 
med högst poäng till högsta prioritetsklassificering, varpå ett medelvärde för prioritetspoäng 
beräknades för varje kö vid varje ny ankomst. 
Medelvärde för procentuellt hopp fram i kön givet medelvärde på prioritetspoäng beräknades 
för varje SB i data. 
Medelfel beräknades mellan predikterat hopp fram i kön för SB relativt faktiska hopp fram 
kön, samt för predikterad väntetid relativt faktisk väntetid. 

4 Resultat 

4.1 Analys av väntetid som funktion av kö 

I detta stycke presenteras linjär regression av väntetid som funktion av de tre tidigare 
beskrivna kvantiteterna kö vid ankomst, faktisk kö, kö korrigerad för hopp fram. 

4.1.1 Kö vid ankomst 

Figur 1: Linjär regression av väntetid som funktion av kö vid ankomst 

I figur 1 visas ett punktdiagram med linjär regression över väntetid för SB som funktion av kö 
vid ankomst. Som kan urskiljas ur figur 1 är den linjära regressionen dålig på att fånga upp 
spridningen av väntetider. Det låga värdet på adjusted R squared, i tabell 1, visar numeriskt 
hur dåligt den linjära regressionen passar med observerad data. 

Tabell 1: Regressionsstatistik 
Adjusted R Squared 0,26 
Medelfel 85,82 
Observationer 546 
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P-värdet för grafens lutning, som kan avläsas i tabell 2, visar att ökad kö vid ankomst är 
starkt korrelerad med ökad väntetid. 
 
Tabell 2: Grafstatistik 

 Koefficient Medelfel P-värde 
Skärningspunktsvärde 52,75 5,21 <0,001 
Lutning 17,55 1,28 <0,001 

 
 

 
Figur 2: Residualplot, skillnad mellan predikterad och observerad väntetid 
 

Figur 2 är en residualplot, i vilken skillnader mellan väntetider predikterade av den linjära 
regressionen och observerade väntetider plottas som funktion av kö vid ankomst. Den 
asymmetriska spridningen av residualvärden över x-axeln indikerar förekomsten av 
systematiskt fel i tolkningen av ett linjärt förhållande mellan väntetid och kö vid ankomst. 
 
Kvantiteten kö vid ankomst kan beräknas från realtidsdata och kan således användas för 
väntetidsprediktion. 
 
 
4.1.2 Faktisk kö 

 
Figur 3: Linjär regression av väntetid som funktion av faktisk kö 
 

I figur 3 visas linjär regression av väntetid för SB som funktion av faktisk kö. Faktisk kö är 
här definierat som det antal kömedlemmar som tjänades före SB, d.v.s. kö vid ankomst 
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minus kömedlemmar SB har förtur gentemot och plus det antal senare anlända som har 
förtur gentemot SB. 
Väntetid som funktion av faktisk kö uppvisar ett närapå linjärt förhållande, dock med ett 
signifikant medelfel på ca 45 minuter, som kan avläsas i tabell 3. 
 
Tabell 3: Regressionsstatistik 

Adjusted R Squared 0,80 
Medelfel 45,05 
Observationer 546 

 

 

Tabell 4: Grafstatistik 

 Koefficient Medelfel P-värde 
Skärningspunktsvärde 33,31 2,46 <0,001 
Lutning 16,12 0,35 <0,001 

 
 
 

 
Figur 4: Residualplot, skillnad mellan predikterad väntetid och observerad väntetid 
 

Den asymmetriska spridningen av residualvärden som kan ses i figur 4 indikerar att 
förhållandet mellan väntetid och faktisk kö inte är helt linjärt. Detta indikerar i sin tur att 
köns betjäningstid inte är konstant. 
 
Kvantiteten faktisk kö kan inte beräknas från realtidsdata, då information om senare anlända 
behövs. Således kan kvantiteten faktisk kö inte användas för väntetidsprediktion. 
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4.1.3 Kö korrigerad för hopp fram 

 

 
Figur 5: Linjär regression av väntetid so funktion av kö korrigerad för hopp fram 
 

I figur 5 visas linjär regression för väntetid som funktion av korrigerad köstorlek. Med 
korrigerad kö menas kö vid ankomst för SB minus kömedlemmar SB har förtur gentemot.  
Det låga värdet på adjusted R squared och det höga medelfelet, som kan avläsas i tabell 5, 
visar på bristen i att förklara väntetid utifrån ett linjärt förhållande till kö korrigerad för hopp 
fram. Den asymmetriska spridningen av residualvärden som visas i figur 6, understryker 
denna brist ytterligare. Detta till trots så är en linjär regression som utgår från kö korrigerad 
för hopp fram, en tydlig förbättring från en som utgår från kö vid ankomst. 
 
Tabell 5: Regressionsstatistik 

Adjusted R Squared 0,50 
Medelfel 70,40 
Observationer 546 

 
 
Tabell 6: Grafstatistik 

 Koefficient Medelfel P-värde 
Skärningspunktsvärde 45,02 3,92 <0,001 
Lutning 28,61 1,23 <0,001 

 
 

 
Figur 6: Residualplot, skillnad mellan predikterad och observerad väntetid 
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Kö korrigerad för hopp fram är en kvantitet som kan avläsas ur realtidsdata, givet att SB:s 
placering i köordningen relativt de personer som redan väntar i kön är känd. Om detta villkor 
är uppfyllt kan alltså kö korrigerad för hopp fram användas för väntetidsprediktion. 
 
 
4.2 Analys av prioritetsskala 
 
Tabell 7 

Prioritetsskala Antal köer 
1 1722 
2 1387 
3 888 
4 511 
5 283 
6 96 
7 30 
8 16 
9 6 

10 1 
 

Den kontinuerliga och ständigt förändrandes akutmottagningskön delas här upp i ett flertal 
diskreta köer, där en ny ankomst till kön innebär en ny kö. Minsta möjliga prioritetsskala 
nödvändig för att beskriva köordning så som kön såg ut vid varje ny ankomst beräknades. 
Tabell 7 visar hur många av dessa diskreta köer som kräver ett visst minsta värde för dess 
diskreta prioritetsskala. 

Som kan avläsas ur tabell 7 är den minsta diskreta prioritetsskalan nödvändig för att beskriva 
hela dataunderlaget en tiogradig skala. 

 
4.3 Resultat för väntetidsprediktion 

4.3.1 Metod 1 

Tabell 8 och tabell 9 visar statistik från linjär regression av hopp fram i kö som funktion av 
predikterat hopp fram i kö. Att lutningskoefficienten är mindre en 1 visar att Metod 1 
systematiskt predikterar ett mindre hopp än vad som ses i dataunderlaget. 

Tabell 8: Regressionsstatistik för predikterat hopp 

Adjusted R Squared 0,27 
Medelfel 1,37 
Observationer 546 

 
Tabell 9: Grafstatistik för predikterat hopp 

 Koefficient Medelfel P-värde 
Skärningspunktsvärde -0,16 0,09 0,08 
Lutning 0,93 0,07 <0,001 
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Figur 7: Residualplot, skillnad mellan predikterat hopp och faktiskt hopp 
 
 

Figur 8 visar resultatet av väntetidsprediktion enligt Metod 1. Genom Metod 1 får man ett 
förhållande mellan väntetid och korrigerad kö som inte uppvisar någon uppenbar linjäritet. 
Det väldigt låga värdet på adjusted R squared och det väldigt höga medelfelet, som kan 
avläsas i tabell 10, visar att väntetidsprediktion enligt Metod 1 ger sämre resultat än att 
enbart utgå ifrån kvantiteten kö vid ankomst, som beskrivs i avsnitt 4.1.1. 
 

 
Figur 8: Linjär regression av väntetid som funktion av kö korrigerad för predikterat hopp fram 
 
 
Tabell 10: Regressionsstatistik för väntetidsprediktion 

Adjusted R Squared 0,24 
Medelfel 86,55 
Observationer 546 

 

 

Tabell 11: Grafstatistik för väntetidsprediktion 

 Koefficient Medelfel P-värde 
Skärningspunktsvärde 59,55 4,97 <0,001 
Lutning 24,39 1,84 <0,001 
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Figur 9: Residualplot, skillnad mellan predikterad och observerad väntetid 
 

 

4.3.3 Metod 2 

Tabell 12 och tabell 13 visar statistik från linjär regression av hopp fram i kö som funktion av 
predikterat hopp fram i kö. Metod 2:s adjusted R squared och medelfel för predikterat hopp 
fram i kö är detsamma som för Metod 1. Däremot uppvisar Metod 2 en betydligt större 
tendens att underskatta hopp fram i kö, vilket kan ses på den låga lutningskoefficienten i 
tabell 13. 

 

Tabell 12: Regressionsstatistik för predikterat hopp 

Adjusted R Squared 0,27 
Medelfel 1,37 
Observationer 546 

 
 

Tabell 13: Grafstatistik för predikterat hopp 

 Koefficient Medelfel P-värde 
Skärningspunktsvärde 0,06 0,08 0,43 
Lutning 0,65 0,05 <0,001 

 
 

 
Figur 10: Residualplot, skillnad mellan predikterat hopp och faktiskt hopp 
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Figur 11 visar resultatet av väntetidsprediktion enligt Metod 2. Genom Metod 2 får man ett 
förhållande mellan väntetid och korrigerad kö som inte uppvisar någon uppenbar linjäritet. I 
tabell 14 kan man se att väntetidsprediktion enligt Metod 2 uppvisar en ringa förbättring 
jämfört med Metod 1, med avseende på adjusted R squared och medelfel. Detta till trots ger 
Metod 2 ett sämre resultat än att enbart utgå ifrån kvantiteten kö vid ankomst, som beskrivs i 
avsnitt 4.1.1. 
 

 
Figur 11: Linjär regression av väntetid som funktion av kö korrigerad för predikterat hopp fram 
 
 
Tabell 14: Regressionsstatistik för väntetidsprediktion 

Adjusted R Squared 0,25 
Medelfel 85,93 
Observationer 546 

 
 
Tabell 15: Grafstatistik för väntetidsprediktion 

 Koefficient Medelfel P-värde 
Skärningspunktsvärde 50,67 5,33 <0,001 
Lutning 31,33 2,29 <0,001 

 
 
 

 
Figur 12: Residualplot, skillnad mellan predikterad och observerad väntetid 
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5 Diskussion 
 
Linjär regression av väntetider som funktion av kö vid ankomst ger ett så pass stort medelfel 
att prediktioner baserat på sådan data är av väldigt tveksamt praktiskt värde. 
Kö vid ankomst är väldigt sällan den kö som en akutmottagningsbesökare faktiskt väntar i. 
Besökare kommer i många fall ha förtur gentemot vissa av medlemmarna i kön vid ankomst, 
och senare ankomna kommer i många fall ha förtur gentemot besökaren i fråga. 
Kö vid ankomst korrigerat för hopp fram i kön uppvisar ett svagt linjärt förhållande med 
väntetid. Linjär regression av den på detta sätt korrigerade kön med väntetid ger ett medelfel 
på 70 minuter, varvid den teoretiska gränsen för medelfel av prediktion utifrån akutliggare är 
70 minuter. Problemet blir således reducerat till att hitta en metod för att prediktera hopp 
fram i kön. I en prioriteringskö där kömedlemmarnas prioriteringsklasser är kända blir 
problemet yterliggare reducerat till att prediktera prioritetsklass för besökare. 
Vi har i denna artikel kunnat påvisa att den femgradiga prioritetsskala som anges i 
akutliggare är otillräcklig för att beskriva köns organisering. 
Om man antar att kön är en faktisk prioritetskö, så måste man även anta att kön är 
organiserad efter prioritetsklasser och en prioritetsskala som inte är formellt definierade. 
Det är vår åsikt att akutmottagningsköer inte är strikta prioritetsköer och att dess 
organiserande principer är okända. I och med detta blir alla prediktioner av hopp fram i kö 
ytterst osäkra och bästa prediktiva metod beskriven i denna artikel blir linjär regression av 
väntetid som funktion av kö vid ankomst. Då detta ger ett mycket stort medelfel drar vi 
slutsatsen att prediktion av väntetid inte kan ges med tillfredställande precision för att vara 
av värde för akutmottagningsbesökare.  
Residualplotter med en asymmetrisk spridning av residualvärden över x-axeln antyder 
förekomsten av systematiskt fel i den modell som används. Alla prediktionsmodeller 
presenterade i denna artikel uppvisar residualplotter med sådan spridning av residualvärden, 
även så linjär regression av väntetid som funktion av faktisk kö. Väntetider tycks öka 
långsammare vid ökande köstorlek, med andra ord tycks akutmottagningsköns betjäningstid 
minska vid hög belastning. Detta kan bero på att sjukhuspersonal arbetar effektivare vid hög 
belastning, eller att de tidpunkter som generellt sammanfaller med hög belastning också 
sammanfaller med hög personalstyrka. Väntetid och betjäningstid kan även påverkas av 
faktorer utanför själva akutmottagningskön, så som totalt antal lediga platser för patienter på 
sjukhuset. I och med detta anser vi att antagandet om konstant betjäningstid är olämpligt och 
att vidare studier bör undersöka andra modeller än linjära för väntetidsprediktioner på 
akutmottagningar 
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Rekonstruktion av kö ur tidsdata 

%Total queue for new arrival 
queue = zeros([size(times,1),1]); 
  
%Number of jumps ahead in line 
jumpsAhead = zeros([size(times,1),1]); 
  
%Number of people jumping past 
lineSkip = zeros([size(times,1),1]); 
  
%Queue minus jumps ahead plus people jumping past 
effQueue = zeros([size(times,1),1]); 
  
for i=2:size(times,1) 
    queMem = 0; 
    jumps = 0; 
    breakInt = 0; 
    ind = i-1; 
    while breakInt == 0 
        if ind < 1 
            breakInt = 1; 
        elseif times(ind,1) <= times(i,1) -0.8 
            breakInt = 1; 
        elseif times(ind,2) >= times(i,1) 
            queMem = queMem+1; 
            if times(ind,2) > times(i,2) 
                jumps = jumps+1; 
            end 
        end 
        ind = ind-1; 
    end 
    queue(i,1) = queMem; 
    jumpsAhead(i,1) = jumps; 
end 
  
  
for i=1:size(times,1) 
    skipMem = 0; 
    breakInt = 0; 
    ind = i+1; 
    while breakInt == 0 
        if ind > size(times,1) 
            breakInt = 1; 
        elseif times(i,2) < times(ind,1) 
            breakInt = 1; 
        elseif times(i,2) > times(ind,2) 
            skipMem = skipMem+1; 
        end 
        ind = ind+1; 
    end 
    lineSkip(i,1) = skipMem; 
end 
  
  
for i=1:size(times,1) 
    effQueue(i,1) = queue(i,1)-jumpsAhead(i,1)+lineSkip(i,1); 
end 

 

 

 

 

Beräkning av sannolikhet för hopp, Metod 1 

%Array of [freq*t/pushbacks] values 
%   Column one: times where jump was succesful 
%   Column two: times where jump was possible 
table = zeros(1000,2); 
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%Array for times where push back value is zero 
%   Column one: times where jump was succesful 
%   Column two: times where jump was possible 
zeroPush = zeros(1,2); 
  
%Calculating initial freq 
freq = 10/(data(10,1)-data(1,1)); 
  
  
for i=1:10 
    breakInt = 0; 
    ind = i+1; 
    %Number of times Patient i got pushed back 
    numOfPush = 0; 
    while breakInt == 0 
        if ind > size(data,1) 
            breakInt = 1; 
        %Break if Person ind arrived after Patient i's doctor time. 
        elseif data(ind,1) > data(i,2) 
            breakInt = 1; 
        elseif numOfPush == 0 
            %Only collect data for relevant patient group 
            if data(ind,2) ~= 0 && data(ind,8) ~= 0 && data(ind,8) ~= 5 && data(ind,9) == 1 
                zeroPush(1,2) = zeroPush(1,2)+1; 
                %If Person ind has doctor time before Patient i, Person ind 
                %succesfully jumped ahead in line 
                if data(ind,2) < data(i,2) 
                    zeroPush(1,1) = zeroPush(1,1)+1; 
                    numOfPush = numOfPush+1; 
                end 
            end 
        %Only collect data for relevant patient group     
        elseif data(ind,2) ~= 0 && data(ind,8) ~= 0 && data(ind,8) ~= 5 && data(ind,9) == 1 
            %Time Patient i has waited as Person ind arrives 
            timeWaited = data(ind,1)-data(i,1); 
            %Row placement 
            row = floor(10*freq*timeWaited/numOfPush)+1; 
            table(row,2) = table(row,2)+1; 
            %If Person ind has doctor time before Patient i, Person ind 
            %succesfully jumped ahead in line 
            if data(ind,2) < data(i,2) 
                table(row,1) = table(row,1)+1; 
                numOfPush = numOfPush+1; 
            end 
        end 
        ind = ind+1; 
    end 
end 
  
for i=11:size(data,1) 
    breakInt = 0; 
    ind = i+1; 
    %Number of times Patinet i got pushed back 
    numOfPush = 0; 
    while breakInt == 0 
        if ind > size(data,1) 
            breakInt = 1; 
        %Break if Person ind arrived after Patient i's doctor time. 
        elseif data(ind,1) > data(i,2) 
            breakInt = 1; 
        elseif numOfPush == 0 
            if data(ind,2) ~= 0 && data(ind,8) ~= 0 && data(ind,8) ~= 5 && data(ind,9) == 1 
                zeroPush(1,2) = zeroPush(1,2)+1; 
                if data(ind,2) < data(i,2) 
                    zeroPush(1,1) = zeroPush(1,1)+1; 
                    numOfPush = numOfPush+1; 
                end 
            end 
        elseif data(ind,2) ~= 0 && data(ind,8) ~= 0 && data(ind,8) ~= 5 && data(ind,9) == 1 
            %Time Patient i has waited as Person ind arrives 
            timeWaited = data(ind,1)-data(i,1); 
            %Calculating recent frequency 
            freq = 10/(data(ind,1)-data(ind-9,1)); 
            %Row placement 
            row = floor(10*freq*timeWaited/numOfPush)+1; 
            table(row,2) = table(row,2)+1; 
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            if data(ind,2) < data(i,2) 
                table(row,1) = table(row,1)+1; 
                numOfPush = numOfPush+1; 
            end 
        end 
        ind = ind+1; 
    end 
end 
  
%Calculating likelihoods 
for i=1:size(table,1) 
    if table(i,2) ~= 0 
        table(i,1) = table(i,1)/table(i,2); 
    end 
end 
  
if zeroPush(1,2) ~= 0 
    zeroPush(1,1) = zeroPush(1,1)/zeroPush(1,2); 
end 
 

 

Prediktion av hopp, Metod 1 

%Initial frequency 
freq = 10/(data(10,1)-data(1,1)); 
  
predictedJumps = zeros(size(data,1),1); 
  
for i=2:10 
    %Table of queue members 
    queue = zeros(0,1); 
    breakInt = 0; 
    ind = i-1; 
    %Go back in time to collect data on queue members 
    while breakInt == 0 
         if ind < 1 
            breakInt = 1; 
         %Break if person ind arrived 0.8 days = 19.2 hours before patient 
         %i, no person in data set has a wait time >= 19.2 hours. 
         elseif data(i,1)-data(ind,1) >= 0.8 
             breakInt = 1; 
         %Person ind has doctor time after Patinet i's arrival, i.e. Person 
         %ind is part of Patient i's queue. 
         elseif data(ind,2) > data(i,1) 
             numOfPush = 0; 
             breakInt2 = 0; 
             ind2 = ind+1; 
             %Collect data on queue member inds push backs and waiting time 
             while breakInt2 == 0 
                 if ind2 == i 
                     breakInt2 = 1; 
                 %If a Person ind2 exists that arrived after Person ind and 
                 %has doctor time before Patient i's arrival, then Person 
                 %ind got pushed back. 
                 elseif data(ind2,2) < data(i,1) 
                     numOfPush = numOfPush+1; 
                 end 
                 ind2 = ind2+1; 
             end 
             if numOfPush == 0 
                 queue(size(queue)+1,1) = zeroPush(1,1); 
             else 
                 %Time Person ind has waited as Patient i arrives 
                 timeWaited = data(i,1)-data(ind,1); 
                 %Row placement of predicted jump 
                 row = floor(10*freq*timeWaited/numOfPush)+1; 
                 queue(size(queue)+1,1) = pred(row,1); 
             end 
         end 
         ind = ind-1; 
    end 
    queue = sort(queue,'descend'); 
    queue(size(queue,1)+1,1) = 0; 
    %Expected value of Patient i's jumps forward 
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    for ii=1:size(queue,1)-1 
        predictedJumps(i,1) = predictedJumps(i,1) + ii*(queue(ii,1)-queue(ii+1,1)); 
    end 
end 
  
for i=11:size(data,1) 
    %Table of queue members 
    queue = zeros(0,1); 
    breakInt = 0; 
    ind = i-1; 
    while breakInt == 0 
         if ind < 1 
            breakInt = 1; 
         %Break if person ind arrived 0.8 days = 19.2 hours before patient 
         %i, no person in data set has a wait time >= 19.2 hours. 
         elseif data(i,1)-data(ind,1) >= 0.8 
             breakInt = 1; 
         elseif data(ind,2) > data(i,1) 
             numOfPush = 0; 
             breakInt2 = 0; 
             ind2 = ind+1; 
             while breakInt2 == 0 
                 if ind2 == i 
                     breakInt2 = 1; 
                 elseif data(ind2,2) < data(i,1) 
                     numOfPush = numOfPush+1; 
                 end 
                 ind2 = ind2+1; 
             end 
             if numOfPush == 0 
                 queue(size(queue)+1,1) = zeroPush(1,1); 
             else 
                 %Time Person ind has waited as Patient i arrives 
                 timeWaited = data(i,1)-data(ind,1); 
                 %Calculating recent frequency 
                 freq = 10/(data(i,1)-data(i-9,1)); 
                 %Row placement of predicted jump 
                 row = floor(10*freq*timeWaited/numOfPush)+1; 
                 queue(size(queue)+1,1) = pred(row,1); 
             end 
         end 
         ind = ind-1; 
    end 
    queue = sort(queue,'descend'); 
    queue(size(queue,1)+1,1) = 0; 
    %Expected value of Patient i's jumps forward 
    for ii=1:size(queue,1)-1 
        predictedJumps(i,1) = predictedJumps(i,1) + ii*(queue(ii,1)-queue(ii+1,1)); 
    end 
end 

Prediktion av procentuellt hopp, Metod 2 

%Column one: total jumps at score 
%Column two: total queue size at score 
table = zeros(51,2); 
  
for i=2:size(times,1) 
    prioScore = 0; 
    queueSize = 0; 
    jumps = 0; 
    meanPrioScore = 0; 
    breakInt = 0; 
    ind = i-1; 
    while breakInt == 0 
        if ind < 1 
            breakInt = 1; 
        elseif times(ind,1) <= times(i,1) -0.8 
            breakInt = 1; 
        elseif times(ind,2) > times(i,1) 
            prioScore = prioScore+times(ind,8); 
            queueSize = queueSize+1; 
            if data(ind,2) > data(i,2) 
                jumps = jumps+1; 
            end 
        end 
        ind = ind-1; 
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    end 
    if queueSize ~= 0 
        meanPrioScore = prioScore/queueSize; 
    end 
    tableIndex = floor(meanPrioScore*10)+1; 
    table(tableIndex,1) = table(tableIndex,1)+jumps; 
    table(tableIndex,2) = table(tableIndex,2)+queueSize; 
end 
  
predictedJumpPerc = zeros(size(table,1),1); 
for i=1:size(table,1) 
    if table(i,2) ~= 0 
        predictedJumpPerc(i,1) = table(i,1)/table(i,2); 
    end 
end 
  
actualPredict = zeros(size(times,1),1); 
for i=2:size(times,1) 
    prioScore = 0; 
    queueSize = 0; 
    meanPrioScore = 0; 
    breakInt = 0; 
    ind = i-1; 
    while breakInt == 0 
        if ind < 1 
            breakInt = 1; 
        elseif times(ind,1) <= times(i,1) -0.8 
            breakInt = 1; 
        elseif times(ind,2) > times(i,1) 
            prioScore = prioScore+times(ind,8); 
            queueSize = queueSize+1; 
        end 
        ind = ind-1; 
    end 
    if queueSize ~= 0 
        meanPrioScore = prioScore/queueSize; 
    end 
    predIndex = floor(meanPrioScore*10)+1; 
    predictedJumps = predictedJumpPerc(predIndex,1)*queueSize; 
    actualPredict(i,1) = predictedJumps; 
end 
 

 

Beräkning av minsta diskreta prioritetsskala 

prioQueue = zeros(size(times,1),30);  
  
%Minimum discrete scale needed to describe queue 
minScale = 1; 
repeatScale = 1; 
  
%Array storing row indices of scale defining queues 
rows = zeros(0,1); 
  
%Minimum discrete scale needed to describe queue for each new arrival 
eachArrivalScale = zeros(10,2); 
for i=1:10 
    eachArrivalScale(i,1) = i; 
end 
  
  
for i=2:size(times,1) 
    queue = zeros(0,3); 
    breakInt = 0; 
    ind = i-1; 
    while breakInt == 0 
        if ind < 1 
            breakInt = 1; 
        elseif times(ind,1) <= times(i,1) -0.8 
            breakInt = 1; 
        elseif times(ind,2) >= times(i,1) 
            queue(size(queue,1)+1,1) = times(ind,2); 
            queue(size(queue,1),2) = times(ind,1); 
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            queue(size(queue,1),3) = times(ind,8); 
        end 
        ind = ind-1; 
    end 
    queue = sortrows(queue); 
     
   
     
    if size(queue,1) > 0 
        if queue(1,3) == 0 
            prioQueue(i,1) = 88; 
        else 
            prioQueue(i,1) = queue(1,3); 
        end 
    end 
     
    tempScale = 1; 
    ind = 2; 
    for ii=2:size(queue,1) 
        if queue(ii-1,2) > queue(ii,2) 
            prioQueue(i,ind) = 555; 
            ind = ind+1; 
            tempScale = tempScale+1; 
        end 
        if queue(ii,3) == 0 
            prioQueue(i,ind) = 88; 
        else 
            prioQueue(i,ind) = queue(ii,3); 
        end 
        ind = ind+1; 
    end 
     
   eachArrivalScale(tempScale,2) = eachArrivalScale(tempScale,2)+1; 
     
    if tempScale == minScale %ind-size(queue,1)+1 == minScale 
        repeatScale = repeatScale+1; 
        rows(size(rows,1)+1,1) = i; 
    elseif tempScale > minScale %ind-size(queue,1)+1 > minScale 
        %minScale = ind-size(queue,1)+1; 
        minScale = tempScale; 
        repeatScale = 1; 
        rows = zeros(1,1); 
        rows(1,1) = i; 
    end 
end 
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