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Syfte och Innehåll

Dokumentet har följande innehåll:
1. Bakgrund och sammanfattning

2. Övergripande tips för ett effektivt och hållbart 
införande av nya rutiner och arbetssätt

3. Beskrivning av arbetsmodeller, verktyg och rutiner

4. Resultat och effekter på SU/Östra, SkaS/Skövde 
och NÄL/Trollhättan

Detta dokument beskriver 
tillvägagångssättet under de 
förbättringsarbeten som genomförts 
under 2016 och 2017 på 
akutmottagningarna vid SU/Östra, 
SkaS/Skövde och NU-sjukvården/NÄL.

Dokumentet är tänkt att kunna användas 
som ett stöd för andra akutmottagningar 
i förbättringsarbetet mot kortare ledtider 
och ökad patient- och personalnöjdhet. 



2

Innehåll

Bakgrund och sammanfattning

Övergripande tips för ett effektivt och hållbart införande av nya rutiner

Beskrivning av arbetsmodeller, verktyg och rutiner

Resultat och effekter på SU/Östra, SkaS/Skövde och NÄL/Trollhättan



3

Bakgrund och sammanfattning

Regionen har ambitiösa mål om att förbättra arbetet inom 
akutsjukvården med förbättrad kvalitet och kortare ledtider.

Ett flerårigt arbete med att utveckla en akutsjukvård i 
toppklass på SU och ett framgångsrikt pilotprojekt på Östra 
sjukhusets akutmottagning inspirerade till att utveckla en 
“Akutmodell VGR” baserat på vissa grundprinciper.

Följaktligen påbörjades ett arbete med att vidareutveckla och 
institutionalisera beprövade framgångskoncept anpassade 
efter lokala variationer i akutmottagningarnas förutsättningar.

Specifikt har följande tre huvudkoncept testats med goda 
resultat avseende ledtider samt personal- och patientnöjdhet:

▪ Stream-team: selektion av potentiellt snabbt handlagda 
patienter (som riskerar långa väntetider vilket följaktligen 
resulterar i resursåtgång) till ett “snabbspår”. Arbetssättet 
har resulterat I kortare ledtider för patienter oavsett 
triagefärg och höjer personalnöjdheten

▪ Planstyrt arbetssätt: skapande av rutiner och 
stödsystem för tidig formulering av en för akutsjukvården 
acceptabel handläggningsplan för samtliga patienter. 
Planen fokuserar och effektiviserar arbetet och stärker 
professionerna tack vare en ökad tydlighet och kännedom 
gällande patienthandläggningen

▪ Effektivare triage: övergång till ett mer riktat och 
patientcentrerat arbetssätt kring prioritering av patienter 
(exv. genom att minska andelen ”provpaket” och 
situationer med bred provtagning och diagnostik i triagen 
som i sig kan bygga onödiga köer reducerar ledtid till 
läkare och skapar förutsättningar för ett snabbare 
akutarbete

Koncepten har implementerats och testats genom ett 
pilotförfarande där personalen under en förberedelsefas 
utbildas i flera nya arbetssätt, för att sedan testa/införa 
dessa under två pilotveckor med fullt fokus på det nya. 
Resultat från akutpiloterna på SU/Östra, SkaS/Skövde och 
NU/NÄL:

▪ Ledtider: TVT -14% (29 min) och TTL – 29% (33 min) på 
Östra Sjukhuset. TVT -12% (24 min) och TTL -24% (21 
min) på Skaraborgs Sjukhus Skövde (för medicinkliniken 
där hela piloten rullades ut -19% (42 min) respektive -
35% (33 min); TVT -9% (23 min) och TTL – 28% (30 min) 
på NU-sjukvården NÄL

▪ Positiva effekter på både patientnöjdhet och 
personalnöjdhet på samtliga akutmottagningar
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För att nå de ambitiösa målen om en akutsjukvård i toppklass behöver totala vistelsetider på 
akutmottagningar i VGR sjunka
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Jämförelse av Total vistelsetid vid olika akutsjukhus1 i Sverige
TVT, median, minuter, jan-jun 2015 

Källa: Socialstyrelsen, rapport: ”Väntetider och patientflöden på akutmottagningar”, dec 2015

1 Endast akutsjukhus med mer än 20 000 akuta besök, 2015
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Målsättning med de förändrade arbetssätten är att skapa ett effektivare 
patientflöde och förbättra situationen för både patienter och personal

Förväntad förbättring för patienter
 Minskad väntetid på akuten och totalt sett kortare vistelsetid 
 Rätt nivå av kompetens vid behandling utgående från patientens behov
 Förbättrad möjlighet för direktinläggningar vilket leder till snabbare och bättre vård
 Ovan sammantaget bidrar till en högre patientsäkerhet
 Bättre bemötande och följaktligen en högre patientnöjdhet

Förväntad förbättring för akutmottagningarna
 Ett mer effektivt patientflöde genom tydlig segmentering/förbättrad triage
 Kortare vistelsetider samt rätt vårdnivå till rätt patient i större utsträckning
 Tydligare kommunikation av målsättning samt nyckeltal och uppföljning av dessa 

leder till större ansvarstagande för att nå målsättning

Förväntad förbättring för personal
 Tydligare rollbeskrivning och auktoritet vid beslutsfattande
 Tydligare segmentering av patienter ger minskad splittning av arbetsuppgifter
 Bättre teamarbete
 Tydlig återkoppling på genomfört arbete

Övergripande målsättning med piloterna
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Tre tydliga framgångsfaktorer: Chefsnärvaro, tät dialog med personalen 
och tidig kommunikation 

Chefsnärvaro
▪ Viktigt att tillräckligt mycket tid 

frigörs för vårdenhetschefer, 
läkarchefer och eventuella 
utvecklingsledare för att dagligen 
observera, styra och justera 
arbetet, både innan, under och 
efter pilotveckorna

Mycket, tidig och tydligt 
kommunikation!
▪ Det går inte att kommunicera för 

mycket, och det är fördelaktigt att 
börja kommunicera direkt, redan 
innan man bestämt detaljerna.

▪ En kommunikationsplan bör 
sättas upp där man planerar hur 
man i god tid når alla grupper –
det räcker inte att kommunicera 
en gång per grupp utan flera 
tillfällen bör läggas. 

Tät dialog med och involverande 
av personalen
▪ Involvera personalen i 

utformningen av piloten, 
exempelvis genom att sätta upp 
möten under 
diagnos/förberedelsefas med 
syfte att diskutera och testa 
koncept

▪ Under piloten kan både formella 
(dagliga feedbackmöten) och 
informella sessioner sättas upp 
för att låta personalen ställa 
frågor, bolla sina upplevelser/ 
ventilera och komma med förslag 
på förbättringar. Hjälp personalen 
att fokusera på lösningar istället 
för att fastna i problemen
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“Influensmodellen” – för varaktig förändring krävs fyra delar – arbete behöver göras inom samtliga 
delar

▪ Se till att praktiska bitar stöder 
förändringen, såsom Elvislistor, 
utrustnings-tillgänglighet, 
rumsfördelning, osv

▪ Daglig uppföljning av vad som gått 
bra och mindre bra under dagen

▪ Veckovis tidsuppföljning 

▪ God information och utbildning 
inför och under piloten

▪ Lättillgängligt 
informationsmaterial: lathundar, 
planscher, mallar osv

▪ Skapa engagemang genom 
att fokusera på målsättningen: 
det kommer att bli bättre för 
både personal och patienter

▪ Sätt fokus på rätt saker – ”nej, 
vårdplatsbristen är ett problem 
vi ej kan styra över, men 
majoriteten av patienterna går 
ju faktiskt hem”

“Jag ser ledarskapet 
bete sig annorlunda”

▪ Sektionschef, VECar och läkar-
chefer behöver vara väl samman-
pratade och synliga ute ”på golvet” 
före och under förändringen

▪ Kaskadera ner förändringen –
lägg extra fokus på de informella 
ledarna, exempelvis lednings-
sjuksköterskor och 
seniora/tongivande läkare

“... Jag vet vad som behöver 
förändras och jag vill förändra det”

“... systemet stöder och 
förstärker den önskade 

förändringen”

“... Jag har kunskapen och 
självförtroendet att agera 

på det nya sättet”
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Projektets olika faser
En tidslinje för projektet kan med fördel innehålla följande delar

Kommunikations 
/informationsfas

Förberedelsefas 
/diagnos

Implementations-
fas – pilotfasen Utvärderingsfas

Definition av 
situationsbild och 
mål, bestämmande 
om element att 
testa i projektet, 
detaljering av 
logistik och 
praktikaliteter och 
skapande av 
kommunikations
material

Med fördel via 
mailutskick, 
planscher, interna 
möten med all 
berörd personal 
inkl. 
verksamhetschefer 
på berörda kliniker 
som kirurgen, 
röntgen, 
ambulansen etc.)

Fortsatt tät 
information, 
justeringar vid 
behov, lyhördhet 
för personal, 
monitorering av 
nyckeltal som TTL 
och TVT

Påbörjas redan 
under testet och 
utvärderar mätetal 
samt personal- och 
patientnöjdhet
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Exempel: Översikt av tidplaner för akutpilotsprojekt på Skövde och NÄL
2016 2017
Okt Nov Dec jan feb
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06

Utvärd-
ering

Utvärd-
ering

Pilot

PilotInformation

Koms
#2

Förberedelsefas/Diagnos

Förberedelsefas/Diagnos

Möten
arbetsgrupp

14 nov

Tidplan

Kommunikations-
material klart, 9 dec

Kommunikations-
material klart, 9 novMilstolpar

Innehåll beslutat, 28 nov

12 dec

28 nov

10 nov

Milstolpar

Möten
arbetsgrupp

IDAG

28 nov 20 jan

Projektstart:
3 okt

Förslag på innehåll
28 okt

9 jan

Hard stop
McK support 3 feb

27 okt

Innehåll 
beslutat, 4 nov

3 nov

Synk m. JB, 

Tidplan

Förslag på innehåll, 23 nov

Observationsdag
25 okt 27 okt

Skövde

NÄL

Notera att tidplanerna inte ska anses vara “bästa praxis”, utan 
lades givet tidstillgången hos den regionala arbetsgruppen

Koms
#1

Förlängd kommunikationsfas pga
visst uppehåll över jul och nyår

Förlängd förberedelsefas då 
arbetsgruppen fokuserade på 
Skövde I ett första steg
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Tips för praktiskt genomförande av pilotprojekt – steg för steg (1/2)

▪ Första steget i förändringsarbetet innebär att skapa en pilotarbetsgrupp. Denna bör ha följande 
representation:
– VECar
– Läkarchefer
– Klinik-/sektionschef

▪ I tillägg till detta är det lämpligt att involvera eventuell förändringsledare/utvecklingsledare, 
samt delar av personalen, exempelvis representant för ledningssjuksköterskorna i 
pilotarbetsgruppen. 

▪ Arbetsgruppen bör ha en utsedd ledare och denna bör kunna lägga stor del av sin arbetstid 
(<50%, gärna mer) under åtminstone 5-6 veckor på arbetet. 

▪ Chefer (läkarchefer, VECar) bör dessutom tidigt planera in att kunna lägga stor del av sin 
arbetstid ute “på golvet” med personalen under 1-2 veckor före samt under pilotprojektets 
genomförande.

▪ Tillsammans med klinikledning och personal genomföra en diagnos för att 
a. Förstå upplevda utmaningar och utgå från vad man kan påverka på kort sikt och skapa 

förutsättningar för påverkan på lång sikt
b. Förstå klinikens/mottagningens förutsättningar i termer av: organisationsstruktur och 

ledning (hur bra kontakt och vilket mandat över andra kliniker/avdelningar), pågående 
förbättringsarbeten, nuvarande och tidigare arbetssätt, personal- och lokalförutsättningar

▪ Diagnosen bör omfatta intervjuer med ledning och personal, analys av produktions- och 
ledtidsdata, samt en observationsdag där man går bredvid vårdpersonalen under en dag på 
akuten och observerar

1

2

3
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Tips för praktiskt genomförande av pilotprojekt – steg för steg (2/2)

▪ Skapa ramverk kring pilotarbete där Stream-team, planstyrt arbete och effektivare triage kan 
vara delar – men var också redo att ta in skräddarsydda förbättringar som kommer som förslag 
från personalen eller som observeras som potentiella förbättringsområden under diagnosen

▪ Förstå och dokumentera/tydliggör effekter på logistiken, personalförflyttningar, patientresan etc

▪ Skapa pedagogiska informationsmaterial som beskriver förändringarna, fördelar och effekter 
etc. Kommunicera dessa i flera kanaler (intranät, email, planscher, utdelat material)

▪ Kommunicera tidigt (helst med start 2-3 veckor) innan piloten och samtidigt korrigera allt 
eftersom nya insikter/förslag kommer in. Kommunicera via möten med personal på akuten och 
övriga berörda kliniker, intranät, mejl, trycksaker etc. Fokusera på personalens delaktighet och 
ägarskap i utvecklingen av sin klinik

▪ Genomför piloten med öppet sinne och redo för korrigeringar. Under vårt arbete hade vi hela 
tiden minst en teammedlem ”på golvet”, redo att svara på frågor och hjälpa till med styrning, 
lastbalansering och information. Identifiera nyckelpersoner med mycket inflytande och fokusera 
på att övertyga och utbilda dessa för att på så sätt skapa informella förändringsledare

▪ Utvärdera ledtider, personalnöjdhet och patientnöjdhet under tiden

▪ Planera in ett möte med pilotarbetsgruppen i halvtid för att bestämma hur man vill gå vidare 
efter pilotveckorna - så mycket som möjligt av de rutiner som man vill behålla bör fortsättas 
direkt efter piloten för att behålla momentum och inte skapa onödig förvirring för personalen

▪ Efter pilotveckorna kommer nästa utmaning – hur håller vi kvar vid förändringarna och undviker 
att glida tillbaka i gamla rutiner och beteenden? Även här behövs stort focus och 
uppmärksamhet från pilotarbetsgruppen.

4

9

5

6

7

8

10

11
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Andra faktorer att ta hänsyn till under planeringen

Personal:
▪ Kompetens: finns akutläkare som kan arbeta med ett osorterat patientklientel? Finns andra erfarna läkare som 

kan bedöma segment av patienterna?

▪ Lämplighet

– Stream team innebär att man som läkare upprätthåller en hög patientfrekvens, således bör läkare med 
relativt hög produktivitet vara de som bemannar dessa roller

– Ledningsläkare: Behöver ej nödvändigtvis vara en väldigt senior läkare, men man bör vara bekväm med att 
leda sina kollegor samt ha en god uppfattning övergripande om förutsättningar och dynamik på 
akutmottagningen

▪ Schemaläggning: hur kan bemanning säkras utan att göra avkall på undervisning och handledning?

Lokaler:
▪ Vilka rum är bäst lämpliga för Stream-team och ssk-mottagning etc? Helst används 2 rum per läkare för stream-

team medan det räcker med ett för ssk-mottagning. Dessa får gärna vara nära yttre eller inre väntrum för att 
underlätta patientflödet 

▪ Var redo att flytta om på akuten – att ha rätt lokalmässiga förutsättningar kan ha stor effekt – våga pröva något 
nytt!

Samarbete och kommunikation:
▪ Delaktighet från övriga kliniker under planeringen är nyckeln till framgång

▪ Tydlig kommunikation med den egna personalen och andra berörda instanser bör förberedas väl i förväg

Uppdrag:
▪ Vilka patientgrupper tar akutmottagningen emot (medicin/kirurgi/ortopedi/barn/gyn) – effekten av de förändringar 

som planeras bör testas mot dessa olika grupper
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3

Stärkt behandlingssjuksköterskeroll/rollspecifik ssk i 
dedikerad sjuksköterskemottagning

Ledningsläkare och larmläkare för hela akuten – denna utgör stöd 
för juniora kollegor, lastbalanserar och leder arbetet på akuten

Dagliga möten med resultatuppföljning

4

5

6

Planstyrt arbetssätt
Fokus på att så tidigt 
som möjligt upprätta 
en plan för patienten, 
stöttat av patientpass

2 3
Effektiviserad 
triagerutin, s.k. 
”Mini-triage”

Minskad provtagning 
och personalresurs

Stream team
Dedikerat team (läk + 
ssk/usk) hanterar 
”lättare” patienter med 
målsättningen att 
skicka hem inom 90 
min 

1

Beskrivning av huvudsakliga arbetsmodeller, verktyg och rutiner 
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“Streaming” segmenterar ut patienter som förväntas 
handläggas snabbt

FRÅN ett flöde där patienter av olika medicinsk 
prioritet och behov i huvudsak fördelas jämnt till 
samtliga team

TILL ett uppdelat flöde där patienter med 
förväntat kort handläggningstid segmenteras 
ur ordinarie flöde

Stort antal patienter väntar länge på läkare men 
har sedan relativt kort handläggningstid (under 2 h)

Patienter delas in i två distinkt olika flöden: 
▪ Ett för patienter som förväntas ha kort 

handläggningstid (inkluderar fr.a. blå, gröna, 
gula patienter som kan behandlas snabbt och 
gå hem, alternativt stabila patienter som kan 
läggas in direkt)

▪ Ett för patienter som förväntas ha längre 
handläggningstid

Mål är att patienter som förväntas ha kort 
handläggningstid blir påtittade (Tid Till Läkare) 
inom 20 minuter och har därefter en plan färdig 
inom ytterligare 30 minuter

Streaming – konceptbeskrivning 
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FRÅN många ”långliggare” och ”crowding” TILL ökad kapacitet till de sjukaste 
patienterna

Streaming frigör resurser till de i mest behov av vård
Streaming – logiken bakom

Ständig nedprioritering kan resultera i en 
anhopning av dessa patienter

Risken för “crowding” minskar

Vid höga patientinflöden riskerar 
medicinskt lågprioriterade patienter 
lång ledtid till en första läkarbedömning 
(TTL)

Dedikerade resurser kortar ned 
ledtider direkt för dessa patienter 
och indirekt för resterande patienter

Efterföljande “crowding” leder till upplevd 
stökighet och troligen förhöjda 
stressnivåer bland personal och patienter

Resursåtgång till icke-sjukvårdande 
aktiviteter (besvara frågor, förbereda 
fika, flytta patienter etc.) minskar

Vidare resulterar långa vistelsetider till 
ökad resursåtgång till att exv. besvara 
frågor, förbereda fika, flytta patienter vid 
rumsbrist etc.

Resulterande ökad resurstillgänglighet 
medför indirekt kortare ledtider för de 
sjukare patienterna
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Definiera lämpliga patientgrupper – genom ett nära 
samarbete mellan triagevana sjuksköterskor, 
koordinatorer och läkare från olika kliniker arbetas ett 
ramverk för lokalt anpassade “kriterier” fram

Bedöm lämplig bemanning – akutläkare med sin 
bredd och kliniska bedömningsförmåga är särskilt 
lämpade för funktionen

Skapa team – en sköterska och en läkare alt. en SSK 
och en USK samt två läk utgör effektiva team

Optimera för logistik – patientrum nära triagen, 
väntrum och entré är att föredra

1

2

3

4

Praktiska tips vid införande av streaming
Streaming – praktiska tips
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MINI-triage förkortar och simplifierar den traditionella triagerutinen
MINI-triage – konceptbeskrivning

• Direktbedömning av 
läkare om möjligt

• Fortsatt triagering v.b.

• Färdigbehandling eller 
hänvisning

• Larmsjuksköterska

• Lätta pat. med förväntad 
behandlingstid <90 min

1 ssk + 1 usk/rum
SSK

INSKRIVNING

TRIAGE

SSK USK

KORRIDOR/
PAS

SSK Läkare

Många delmoment, 
kan ta >30 min:
▪ Full RETTS
▪ Utförlig anamnes
▪ Rutinkryssfrågor
▪ Nål och prover
▪ EKG
▪ SSK-behandling och 

hänvisning

Team av SSK

INSKRIVNING

SSK

MINI-triage

KORRIDOR/
PAS

SSK Läkare

STREAM 
TEAM

SSK LäkareSSK

SSK-
MOTTAG./LARM

1 ssk/rum

Snabb triage på ~6 min:
▪ Vitalparametrar enligt RETTS
▪ Riktad anamnes endast för att kunna ta 

beslut om fördelning
▪ Rutinkryssfrågor
▪ EKG vid misstanke om STEMI
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FRÅN tids- och resurskrävande triage TILL snabb initial riskbedömning och fokus på beslut 

Mini-triage hjälper till att undvika onödig köbildning
MINI-triage – logiken bakom

Risk för onödig köbildning i triagen 
och efterföljande långa ledtider

Snabbt förlopp med fokus på riskbedömning 
och förutsättningar för kort “Tid till läkare”

Standardiserade processer för utvalda 
patientgrupper (ospecifika “provpaket”)

Risk för dubbelarbete när aktiviteter 
måste göras om efter en läkarbedömning 
(exv. komplettering av provpaket)

Informationsansamling i triagen som inte 
alltid överförs till det sjukvårdande 
teamet

Patientcentrerat vårdförlopp (beslut om 
specifika prover efter behov)

Beslut om fortsatta aktiviteter sker närmare 
läkaren och således minskar mängden 
dubbelarbete

Sjukvårdande teamet har mest 
information och kontakt med patienten
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Bedöm utgångsläget – Vilka triage-rutiner existerar 
idag? Finns provpaket för vanliga patientgrupper och tas 
dessa som rutin på en stor andel patienter? 

1

Praktiska tips vid införande av MINI-triage
MINI-triage – praktiska tips

Involvera läkare på berörda kliniker – stora 
tidsbesparingar går att realisera genom att avskaffa 
rutinbaserade, omfattande aktiviteter i triagen förutsatt 
att läkare inte dröjer till första patientkontakt.

Nödvändig bemanning – oftast behövs endast 
en SSK per triage-enhet

Skapa tydliga rutiner – skall undantag göras från en 
snabb triage skall dessa vara tydligt formulerade

2

3

4
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Innehåll

Bakgrund

Övergripande tips för ett effektivt och hållbart införande av nya rutiner

Beskrivning av arbetsmodeller, verktyg och rutiner

▪ Stream team

▪ Mini-triage

▪ Planstyrt arbetssätt stöttat av patientpass

▪ Ledningsläkare

▪ Sjuksköterskemottagning

▪ Strukturerad mötes- och uppföljningsrutin

Resultat och effekter på SU/Östra, SkaS/Skövde och NÄL/Trollhättan
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En korrekt formulerad 
handläggningsplan skall 
innehålla följande 3 element:

Beslut om en relevant 
aktivitet1  SSK avgör om och säkerställer att 

det finns en plan 

 Läkare ansvarar för att upprätta 
plan och att denna dokumenteras

Ansvarsområden och 
rutiner

OBS! Vid upprättande av plan bör ”en 
andra läkarkontakt” undvikas där möjligt
• Fokus på att möjliggöra SSK-avslut 

genom tydliga instruktioner från läkaren 
om vid vilka resultat detta kan ske

• Recept skrivs där möjligt på förhand

Planstyrt arbetssätt och patientpass – konceptbeskrivning

En handläggningsplan formuleras och kommuniceras 
strukturerat och riktat  

Resultatet av aktiviteten 
skall ge tydlig vägledning för 
den akuta processen

2

Planen ska vara känd av 
hela teamet och patienten3
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EN PLAN ÄR till exempel:

Svullet underben (DVT eller 
Erysipelas)
 ultraljud av benet (Aktivitet)
 om UL ua – recept på 

antibiotikum och hem, om UL 
positivt – ny bedömning av läkare 
(Vägledning akut process)

Allergisk reaktion 
 Behandling med rutin-läkemedel (Aktivitet)
 vid förbättring – hem av ssk, om utebliven 

förbättring - inläggning för observation 
(Vägledning akut process)

EN PLAN ÄR till exempel INTE:

Oklar dyspné
 Prover och ny bedömning

Oklar yrsel
 Observation

Buksmärta och feber - hög 
misstanke om app., kan inte 
gå hem
 Röntgen – ny bedömning 

efteråt

Commotiovåld
 Röntgen (Aktivitet)
 Om CT utan anmärkning hem - av SSK, om 

positiv - diskussion med neurokirurg 
(Vägledning akut process)

Planstyrt arbetssätt och patientpass – konceptbeskrivning

Exempel på korrekta och inkorrekta handläggningsplaner
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FRÅN ostrukturerat, oriktat och oklart arbetssätt TILL patientcentrerat och effektivt arbetssätt som 
förkortar vistelsetiden

Ett plansyrt arbetssätt förtydligar handläggningen och
förkortar ledtider

Planstyrt arbetssätt och patientpass – logiken bakom

Avsaknad av konkret 
handläggningsplan  resulterar 
i ett ineffektivt vårdförlopp

Förutsättningar för ett smidigt akutsjuk-
vårdsarbete skapas med hjälp av rutiner
och stödsystem som uppmuntrar och
underlättar upprättande av plan

Ibland fallerar plankonceptet på 
kommunikationen – delar av 
sjukvårdsteamet eller patienten 
känner inte till planen

I många fall är den underliggande 
tanken en för akutsjukvården 
inadekvat plan (exv. oriktade 
aktiviteter som ett brett provpaket 
med ”ny bedömning” efteråt)

En välformulerad plan innehåller
adekvata och riktade aktiviteter med 
genomtänkta utfallsscenarion (exv. 
“avfärdar kardiell ischemi och patienten
skrivs ut om TNT < 5”)

En tydligt kommunicerad plan är känd
av hela sjukvårdsteamet och patienten
(patientpasset används som
kommunikationsredskap gentemot
patienterna)
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HUR ANVÄNDS PATIENTPASSET?
1. Patientpasset introduceras i samband med att 

patientjournal upprättas och sätts i mappen av 
inskrivningen 

2. Triage (eller mottagande SSK för 
ambulanspatienter) kryssar i team-tillhörighet

3. Patientpasset är kvar i “mappen” till det att 
läkaren fyllt i planen

4. Läkaren fyller i/skriver:
1. Planerad aktivitet
2. Förväntad handläggning beroende på utfall

5. Ansvarig sköterska (eller läkare där möjligt) 
fördelar ut patientpasset till patienten och 
samlar in det vid utskrivning från mottagningen

Skriv planen i 
kommentarsfältet i Elvis!

Planstyrt arbetssätt och patientpass – konceptbeskrivning

Patientpasset informerar om handläggningsplanen och 
delas ut till samtliga patienter
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Ett långsiktigt utbildningsarbete – majoriteten av 
personalen kan snabbt förstå vinningen med arbetssättet 
men för att faktiskt implementera beteendet och 
åstadkomma en förändring I läkarnas arbetssätt krävs en 
omfattande och kontinuerlig utbildningsinsats

Praktiska tips vid införande av planstyrt arbetssätt och 
patientpass

Planstyrt arbetssätt och patientpass – praktiska tips

1

2

3

4

Utbilda – yngre och oerfarna kollegor kan ha svårt att 
tänka planstyrt initialt. Tryckt material och läkarmöten 
utvecklar tankesättet

Planen kan med fördel skrivas i IT-system (exv. 
kommentarsfältet i Elvis) samt fyllas i på patientpassen

Ansvarsfördelning: läkaren ansvarar för att upprätta en 
plan och sjuksköterskan bestämmer när och om det finns 
en godkänd plan
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Innehåll

Bakgrund

Övergripande tips för ett effektivt och hållbart införande av nya rutiner

Beskrivning av arbetsmodeller, verktyg och rutiner

▪ Stream team

▪ Mini-triage

▪ Planstyrt arbetssätt stöttat av patientpass

▪ Ledningsläkare

▪ Sjuksköterskemottagning

▪ Strukturerad mötes- och uppföljningsrutin

Resultat och effekter på SU/Östra, SkaS/Skövde och NÄL/Trollhättan
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Ansvarsområden

Fördela och lastbalansera arbetet 
på hela akut-mottagningen och 
agerar intern och extern konsult

Koncept

Logiken bakom

1 LEDA ARBETET PÅ AKUTEN
▪ Fördela arbetet vid behov
▪ Optimera för smidiga patientflöden 

BISTÅ MED KONSULTATIONER
▪ Till egen personal och externa parter

PÅMINNA OM OCH SÄKERSTÄLLA 
ATT RUTINER FÖLJS:
▪ Exv. planstyrt arbetssätt med korrekt 

kommunicerade planer
▪ Patient- och personalflöden till 

respektive del av mottagningen

2

3▪ Stora variationer i patientflöden 
och kapacitet kräver god styrningsfunktion 
för effektiv lastbalansering

▪ En funktion med mandat för styrning av hela 
akutmottagningen (tvärs personalkategorier 
och kliniker) kan potentiera effektiv 
kapacitetsanvändning

Ledningsläkare – konceptbeskrivning och logiken bakom

Ledningsläkaren lastbalanserar och konsulterar
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Definiera rollen utifrån förutsättningar och önskad 
funktion – målet är att kunna leda all personal på akuten 
(USK och LÄK, kirurger och medicinare osv)

Praktiska tips vid införandet av ledningsläkarfunktionen
Ledningsläkare – praktiska tips

1

2

3

4

Se över möjlig bemanning. Akutläkare med mandat 
över andra kliniker är generellt effektiva och trygga i en 
styrningsroll

Generellt är det en god idé om läkaren har en 
utgångspunkt med god översikt (gärna nära en ev. 
koordinator) men rör sig fritt på akuten

Skapa tydliga rutiner för var läkaren skall utgå från, när 
och hur vederbörande kontaktas samt hur hen bäst styr 
arbetet på mottagningen
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Innehåll

Bakgrund

Övergripande tips för ett effektivt och hållbart införande av nya rutiner

Beskrivning av arbetsmodeller, verktyg och rutiner

▪ Stream team

▪ Mini-triage

▪ Planstyrt arbetssätt stöttat av patientpass

▪ Ledningsläkare

▪ Sjuksköterskemottagning

▪ Strukturerad mötes- och uppföljningsrutin

Resultat och effekter på SU/Östra, SkaS/Skövde och NÄL/Trollhättan
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Sjuksköterskemottagningen minskar risken för köbildning i triagen

Färdigbehandla, råda och hänvisa
lämpliga patienter

▪ En andel av akutmottagningens patienter 
kan med fördel helt och hållet handläggas 
av sjuksköterskor (exv. mindre sårskador, 
receptfrågor, hänvisningar etc.)

▪ Ofta utförs arbetet i triagen och kan ta upp 
till en timme

▪ Om funktionen bryts ut från triagen slipper 
man risken för onödig köbildning

Sjuksköterskemottagning – konceptbeskrivning och logiken bakom

FÄRDIGBEHANDLA / RÅDA 
patienter som:
▪ Triage eller andra dirigerat till 

SSK-mottagningen
▪ Inte kräver läkarbedömning

KONSULTERA LÄKARE v.b.

HÄNVISA patienter som:
▪ Inte bedöms kräva akut sjukvård
▪ Kan vända sig till andra vårdinstanser

Ansvarsområden
Koncept

Logiken bakom

1

2

3
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Förstå utgångsläget – hur arbetar triagen i dagsläget 
och existerar en köbildnings-problematik? Hur hänvisas 
patienterna idag?

Praktiska tips vid införandet av sjuksköterskemottaningen
Sjuksköterskemottagning – praktiska tips

2

3

4

1

Definiera rollen – funktionen kan även ansvara för 
larm och ordinarie patientarbete på akuten utöver egen 
mottagning

Utbilda och utveckla – med riktad utbildning utökas 
den potentiella patientgruppen som sjuksköterskan 
kan handlägga självständigt

Mottagningen kan med fördel placeras i anslutning 
till väntrum



36

Innehåll

Bakgrund

Övergripande tips för ett effektivt och hållbart införande av nya rutiner

Beskrivning av arbetsmodeller, verktyg och rutiner

▪ Stream team

▪ Mini-triage

▪ Planstyrt arbetssätt stöttat av patientpass

▪ Ledningsläkare

▪ Sjuksköterskemottagning

▪ Strukturerad mötes- och uppföljningsrutin

Resultat och effekter på SU/Östra, SkaS/Skövde och NÄL/Trollhättan
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Riktade avstämningsmöten som fokuserar på förbättringar 
bör införas i samband med införande av övriga nya 
arbetssätt, gärna med hela arbetsstyrkan
 Mötena fungerar i början som informations- och 

utbildningsmöten
 Allteftersom rutinerna sätter sig kan dessa kortas och 

fokusera på att
̶ Påminna om ett par förbestämda förbättringsområden 

(1-3 per möte) – tex “Vi har under de senaste dagar 
haft för få patienter i stream-team, så låt oss gå 
igenom och diskutera inklusionskriterierna”

̶ Följa upp på resultaten – dvs nyckeltal som 
måluppfyllnad/ledtider, andel patienter i stream, 
patientnöjdhet osv. Görs med fördel med visuella 
hjälpmedel, som resultatuppföljningsposter (se bild)

VIKTIGT! 
Rikta fokus mot konstruktiva 
åsikter med lösningsförslag 
snarare än problembeskrivning

Strukturerad mötes- och uppföljningsrutin
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Innehåll

Bakgrund och sammanfattning

Övergripande tips för ett effektivt och hållbart införande av nya rutiner

Beskrivning av arbetsmodeller, verktyg och rutiner

Resultat och effekter på SU/Östra, SkaS/Skövde och NÄL/Trollhättan
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Stream team, ökat antal direktinläggningar och planstyrt arbetssätt

3

Stärkt behandlingssjuksköterskeroll

Patientpass till alla patienter samt god information i väntrum

Dagliga möten med resultatuppföljning

4

5

6

Planstyrt arbetssätt

Fokus på att så tidigt 
som möjligt upprätta 
en plan för patienten

2 3
Direktinläggningar

Öka andelen direkt-
inläggningar

Stream team

Hanterar ”lättare” 
medicin-patienter 

1

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra Sjukhuset AKM

Resultat Akutpiloten SU/Östra – implementerade koncept
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Resultatområden Under piloten har… Förbättring?

Nöjda patienter  Patientnöjdheten ökat

Nöjda medarbetare
 Övergripande nivå bibehållet god arbetsmiljö 

med snitt 4,0 av 5,0
 Läkarnöjdheten sjönk från 4,1 till 2,9

Ledtider

Stor effekt på ledtider och nöjda patienter samt medarbetare

104 105

250

00

150
200 200
250

50
100

50
100

150

Snitt piloten

184
-14%

-29 min

Snitt 2016

213

Medelvärde Total Genomloppstid
Minuter, TGT

200
250

100

0

150

50

Snitt pilotenSnitt 2016

29%

-33 min

80
113

Medelvärde Tid Till Läkare
Minuter, TTL

Total Genomloppstid (TGT) Tid Till Läkare (TTL)

Resultat Akutpiloten SU/Östra – ledtider och nöjdhet
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Stöttade 
av:

3

Sjuksköterskemottagning av rollspecifik sjuksköterska

Patientpass till alla patienter samt god information i väntrum

Dagliga möten med resultatuppföljning

4

5

6

Tre nya 
arbetssätt:

Planstyrt arbetssätt

Fokus på att så tidigt 
som möjligt upprätta 
en plan för patienten

2 3
MINI-Triage

Kortare och effektivare 
triagerutin

Hela akutmottagningen

Stream team

Hanterar ”lättare” 
medicin-patienter 

Endast medicinpatienter

1

Skaraborgs Sjukhus Skövde AKM, v.47-48 2016

Resultat Akutpiloten SkaS/Skövde – implementerade koncept

Snabbare triage, frigjorda resurser och effektivare handläggning
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Genomgående ledtidsreduktioner

Hela akutmottagningenMedicinkliniken

Notera: Snitt 2016 avser vardagar v. 1-46; Snitt Pilot avser vardagar v.47-48 2016
TTL registreras endast för patienter som träffar läkare (exkluderar patienter som hänvisas till annan instans samt ssk-mottagning)

176
200

107109

-12%
TVT

TTL

TTT

-24 min

68
89

-24%
-21 min

12

23

-48%
-11 min

180
222

3533

-19%

-42 min

62

95

-35%

-33 min

8

17

-53%
-9 min

Genomsnittligt antal 
patienter/dag

Patienter inkomna vardagar kl. 07-21, Genomsnittstider i minuter

Snitt 2016 Snitt Pilot Snitt 2016 Snitt Pilot

Total Vistelsetid

Tid Till Läkare

Tid Till Triage

Resultat Akutpiloten SkaS/Skövde – ledtider
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Piloten har lett till ökad trivsel och upplevelse av en tydligare 
ansvarsfördelning

“Stor skillnad, 
lugnare personal, 

mindre rörigt”
Jag trivs med min 
arbetssituation på akuten

Jag känner att jag har möjlighet 
och ge sökande patient den 
vård de är i behov av

Ansvarsfördelningen mellan 
olika roller/ funktioner/ 
arbetsgrupper på akuten är 
tydlig och fungerar bra 

3,5
3,0 +16%

Före Pilot Efter Pilot

3,83,3 +15%

4,23,8 +11%

Resultat från personalenkät på skala 1-5 
(1=instämmer inte alls, 5=instämmer helt före och efter pilot, nföre=55 och nefter=38

Resultat Akutpiloten SkaS/Skövde – personalnöjdhet

”Fortsätt med 
streamteam och 

minitriage”

“Vi vill ha 
streamteam på alla 

kliniker”
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Patienterna är väldigt nöjda! 
Resultat från patientenkät utdelad under pilotveckorna, n=141

Bra information 
/återkoppling 17%

Allt 27%

Snabbhet 29%

Trevligt /bra
bemötande 57%

Totalbetyg
På en skala från 1-5, vilket betyg skulle 
du sätta på ditt besök på akuten idag? 
(1=Mkt dåligt, 5=Mkt bra)

Vad gjorde vi bra?
Andel patienter som aktivt nämner faktor 

”Väldigt trevligt bemötande. 
Snabb handläggning och man 

kände att man blev lyssnad på”

”Allt! Trevligt bemötande. 
Grundlig undersökning. Tydliga 

förklaringar. Kände mig väl 
omhändertagen.”

Information

Smärta

2%

20%Väntetid

2%

Vad kunde vi gjort bättre?
Andel patienter som aktivt nämner faktor 

”Allt. Mottagande, 
information, behandling.”

4,2

Medicin

Ortopedi

Kirurgi

5,0

Ø 4,5

5,04,3

5,04,7

5,0Stream 4,8

Max

Resultat Akutpiloten SkaS/Skövde – patientnöjdhet
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Nya torg – närmare 
samarbete och mer 
patientcentrerad vård 
när akutläkarna 
centreras till ett område

Stöttade av:

1
Planstyrt arbetssätt -
fokus på att så tidigt 
som möjligt fastställa 
en plan för patienten

2 3

Ledningsläkare och larmläkare för hela akuten

Patientpass till alla patienter samt god information i väntrum

Dagliga möten med resultatuppföljning

Två Stream-team,      
kl 08-16 respektive    
11-19 hanterar ”lättare” 
patienter

4

5

6

Tre huvud-
förändringar:

Resultat Akutpiloten Trollhättan – implementerade koncept

Norra Älvsborgs Länssjukhus AKM, v.3-4 2017
Stream team, effektivare lastbalansering och riktat arbete
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TVT

TTL

TTT

Total Vistelsetid

Tid Till Läkare

Tid Till Triage

God effekt på samtliga ledtider

Notera: “Snitt Pilot” avser vardagar v.3-4 2017
TTL registreras endast för patienter som träffar läkare (exkluderar patienter som hänvisas till annan instans samt ssk-mottagning)

6053 +7%

48
37 +11%

244267

117122

-9%

-23 min

202
241

-16%

-39 min

80

110

-28%

-30 min

Genomsnittligt antal 
patienter/dag

Patienter inkomna vardagar kl. 08-19

Snitt 2016 Snitt Pilot Snitt 2016 Snitt Pilot

Genomsnittstid
Minuter, förändring i procent

Måluppfyllnad
% pat, förändring i procentenheter
Inom 4h

Resultat Akutpiloten Trollhättan
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TVT

TTL

TTT

Total Vistelsetid

Tid Till Läkare

Tid Till Triage

Kortare TTL och TTF för röda och orangea patienter!

Notera: “Snitt Pilot” avser vardagar v.3-4 2017
TTL registreras endast för patienter som träffar läkare (exkluderar patienter som hänvisas till annan instans samt ssk-mottagning)

5150 +1%

6556 +9%

271272

3740

0%

-1 min

205219
-6%

-14 min

57
70

-19%

-13 min

Genomsnittligt antal 
patienter/dag

Patienter inkomna vardagar kl. 08-19, samtliga kliniker, röda och orangea

Snitt 2016 Snitt Pilot Snitt 2016 Snitt Pilot

Genomsnittstid
Minuter, förändring i procent

Måluppfyllnad
% pat, förändring i procentenheter
Inom 4h

Resultat Akutpiloten Trollhättan
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Patienterna är väldigt nöjda! 
Resultat från patientenkät utdelad innan (n1=18) och under pilotveckan (n2=85)

16%Bra information 
/återkoppling

16%

Trevligt /bra
bemötande

46%

48%

Snabbhet

Allt

Totalbetyg
På en skala från 1-5, vilket betyg skulle 
du sätta på ditt besök på akuten idag? 
(1=Mkt dåligt, 5=Mkt bra)

Vad gjorde vi bra?
Andel patienter som aktivt nämner faktor 

” Allt: mottagning, information, 
bemötande, berättade om nästa steg 

i kedjan etc. Mycket BRA!!! ”

” Snabbt och smidigt. Seriöst 
bemötande (väntade hela dagen igår 
på akuten i Kungälv och gav upp) ”

Väntetid 10%

Vad kunde vi gjort bättre?
Andel patienter som aktivt nämner faktor 

” Allt. Allt. Mycket lugnt och 
skönt ”

Max

Snitt Pilot

5,0

4,5

Snitt 2016

5,0

4,1
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Många positiva reaktioner från personalen

På det stora 
hela är jag 
väldigt nöjd

Man märker stor 
skillnad i antal patienter 

på akuten samtidigt

Stream-team

Generellt

Det är väldigt 
roligt att arbeta 

i team

Det är betydligt 
lugnare på kvällen

Det är SÄLLAN 
man har så nöjda 

patienter

Jag kunde skicka
hem patienten när läkaren 
var borta eftersom vi hade 

en bra plan

KÄLLA: Observationer och intervjuer med personalen på AKM i NÄL
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Frågor?

Tobias Carlsson, regional projektledare och sektionschef 
Östra sjukhusets akutmottagning
tobias.carlson@vgregion.se, 0735-81 63 66

Viktor Storberg, hälso- och sjukvårdsstrateg, koncernstab 
hälso- och sjukvård, Koncernkontoret
viktor.storberg@vgregion.se, 0700-20 60 19
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