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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Personer över 80 år har ökat med nästan 22 % under åren 1992 – 2005. 

Under samma tid har vårdplatserna inom hela akutsjukvården nästan halverats. Detta 

har lett till ökat vårdbehov och större belastning på framför allt akutmottagningar, 

medicinkliniker, primärvården och kommunen. Tidigare studier har visat att 

inadekvata akutmedicinska inläggningar sker ofta runtom i Europa. 

 

Syfte: Syftet med studien var att studera inskrivning och utskrivning av patienter vid 

akutmedicinska avdelningar på ett sjukhus i Sverige.  

 

Metod: Studien genomfördes under 2007 på en akutmedicinsk klinik i Sydöstra 

Sverige. 411 akutmedicinska patientinläggningar bedömdes med Appropriateness 

Evaluation Protocol (AEP). Lika många hade möjlighet att besvara en enkätfråga, 

riktad till patienter, sjuksköterskor och läkare, om bedömning av utskrivningen. 

 

Resultat: Studien visar att 28,7% av patientinläggningarna inte uppfyllde AEP’s 

kriterier. De flesta patienter hade bröstsmärta som inskrivningsorsak oavsett adekvat 

eller inadekvat inläggning. Nära 30 % av patienterna, sjuksköterskorna och läkarna 

bedömde möjlig utskrivning ett dygn tidigare.  

 

Slutsats: Studien visar att inadekvata akutmedicinska inläggningar, enligt 

instrumentet AEP utgör en betydande del av beläggningen på en medicinklinik som 

är potentiellt påverkbar. Studien visar också att beläggningen kan påverkas genom 

tidigarelagd utskrivning enligt bedömningar av såväl patienter som sjuksköterskor 

och läkare. Resultatet talar för att en bättre kommunikation mellan patienter, 

sjuksköterskor och läkare skulle kunna optimera längden för akuta medicinska 

vårdtillfällen.  
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Abstract 
 

Background: Persons aged over 80 has increased by almost 22% during 1992-2005. 

In that time, bed occupancy throughout the emergency medical services has almost 

decreased to the half. This has led to increased care needs and greater burden, 

especially on emergency wards, medical clinics, primary care and community. 

Previous studies have shown that inadequate emergency medical admissions are 

frequently around Europe. 

 

Aim: The aim was to study admission and discharge of patients in acute medical 

wards at a hospital in Sweden. 

 

Method: The study was conducted in 2007 at an acute medical clinic in Southeast 

Sweden. 411 acute medical patient admissions were assessed with the 

Appropriateness Evaluation Protocol (AEP). Just as many were able to answer a 

survey question, directed to patients, nurses and doctors, on the assessment of 

discharge. 

 

Results: The study shows that 28.7% of patients' admissions did not meet AEP's 

criteria. Most patients had chest pain that enrollment cause any adequate or 

inadequate curing. Almost 30% of patients, nurses and doctors thought that discharge 

of the patient was possible one day earlier. 

 

Conclusion: The study shows that inadequate emergency medical admissions, with 

the instrument AEP, are an important part of the hospital bed occupancy of a medical 

clinic that is potentially impressionable. The study also shows that the hospital bed 

occupancy can be influenced by earlier discharge according to assessments by both 

patients, nurses and doctors. 
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INLEDNING 
I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, framgår det att hälso- och sjukvård är 

en obligatorisk uppgift för landsting och kommuner. Landstinget har det 

huvudsakliga ansvaret för hälso- och sjukvård, och kommunen ansvarar för hälso- 

och sjukvård i särskilda boenden och till individer i samband med dagverksamhet 

(1). 

 

Beläggningen på medicinklinikerna i Sverige är konstant hög (2). Från 1999 till 2008 

minskade det totala antalet platser med 21 % (6893 platser) (3). Gruppen av personer 

över 80 år har ökat med nästan 22 % under åren 1992 – 2005. Under 2005 vårdades 

cirka 100 000 personer över 75 år inom sluten vård vid åtminstone ett tillfälle. De 

äldres konsumtion av sjukhusvård hör ihop med förändringarna inom sjukhusvården 

och omsorgen (4). De som är 65 år och äldre står för 38 % av sjukvårdskostnaderna, 

33 % av vård tillfällena och 41 % av vårddagarna (5). Behovet av fysisk och psykisk 

återhämtning är särskilt stort hos äldre och tillgodoses inte i landstingens 

sjukhusvård. Många har vid utskrivningen ett ökat behov av vård och omsorg (6). 

Hjälpbehovet hos de äldre är mestadels komplexa, snabbt föränderliga, sammansatta 

och långvariga. De behöver mer vård och omsorg. Tendenser kunde påvisas i början 

på 2000-talet utan att åtgärder sattes in (7). Kostnadseffektiviteten av planläggningen 

som stödjer utskrivningen av äldre människor från sjukhus är osäkra då det finns en 

oro att tidiga utskrivningar från sjukhus kan överföra kostnaden till andra vårdgivare 

snarare än reducera den totala kostnaden till samhället. Några ekonomiska 

värderingar har utförts men de har fått motsägande eller tvetydigt resultat (8, 9, 10, 

11). Trots intensiteten av tidigarelagd utskrivning och rehabilitering är 

hemskrivningarna billigare än rutin vården och mer kostnadseffektivt (6, 12, 13).  

ATT MÄTA INLÄGGNINGAR PÅ SJUKHUS 

Att människor söker hjälp på akutmottagningar har många orsaker, men så gott som 

alla upplever att de befinner sig i ett akut medicinskt tillstånd (14). Redan på 1970-

talet fördes diskussioner i USA hur behovet av medicinsk vård kan mätas och på 

vilken vård nivå den lämpligast kan tillgodoses och hur länge (15). I en svensk studie 

undersöktes de akutmedicinska inläggningarna med hjälp av ett 

journalgranskningsinstrument, Appropriateness Evaluation Protocol - AEP. Där var 

23 % av de akutmedicinska inläggningarna klassificerade som inadekvat inlagda 

(16). Flera studier i Europa, med samma bedömningsinstrument, visar att mer än 30 

% av de granskade inläggningarna var inadekvat inlagda (5, 12, 16, 17). Relaterat till 

landsmodifiering av instrumentet utförd i Frankrike var det enbart 9,2 % av 

patienterna som var inadekvat inlagda (18). I en studie där även vårddagarna 

undersöktes framkom det att 34,7 % hade åtminstone en vårddag som kunde anses 

som inadekvat. De som levde ensamma och/eller hade någon form av 

funktionsnedsättning och depressiva symtom hade större risk för inadekvat 

inläggning eller vårdtid (19).  

PATIENTINLÄGGNINGAR 

På akutmottagningen beslutas inläggningen av läkaren och patienten läggs in på en 

vårdavdelning. När det är dags för utskrivning sker ett samspel mellan läkare, 

sjuksköterska och patienten och samordning med andra vårdgivare (20, 21). 
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Överbeläggningar påverkar patientsäkerheten och ger samtidigt en frustration hos 

vårdpersonalen. För många patienter på akutmottagningen leder till att utredningar 

och behandlingar fördröjs (22). Patienterna skickas sällan hem efter att ha sökt akut, 

det är istället de patienter som redan är inlagda som skrivs ut, oftast är det en 

chansning och inte alltid till patientens bästa och fördel att bli utskriven för tidigt 

(23). 
 

I en undersökning på ett centralsjukhus i Sverige rörande uppföljning av äldre med 

många besök på akutmottagningen visar resultatvikten av att ha geriatrisk 

kompetens, distriktssköterska eller geriatriker, närvarande på akutmottagningen. Där 

var det 56 % av patienterna, som följdes upp efter tre månader, som uttryckte att de 

hade bättre livskvalitet, ingen upplevde att den blivit sämre medan 33 % inte 

upplevde någon skillnad med tidigare, efter besöket på akutmottagningen. God 

kontinuitet på vårdpersonalen talar för minskad risk för att varken göra för mycket 

eller för litet för patienterna. Oplanerad vård genererar fler vård tillfällen då det vid 

den akuta kontakten inte är säkert att patienten råkar träffa ”rätt” person med rätt 

kompetens (24). På vissa sjukhus kan äldre patienter träffa en distriktssköterska för 

första bedömning innan läkaren. Detta kan underlätta handläggningen på 

akutmottagningen (25).  

 

Det är högst aktuellt att undersöka de akutmedicinska inläggningarna på sjukhus 

liksom bedömning av utskrivningarna från sjukhuset. Medicinsk utveckling har 

resulterat i kortare vårdtider och öppnat för färre vårdplatser (26). I hälso- och 

sjukvårdslagen § 28 står det att ledningen av hälso- och sjukvård skall vara 

organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården 

samt främja kostnadseffektivitet (1). I och med att människorna blir äldre och sjukare 

kommer det alltid att finnas ett behov av inläggningar på sjukhus för patienter med 

medicinska, omvårdnadsmässiga och omsorgsbehov. Vid utskrivningen har många 

äldre stora, kvarstående vård- och omsorgsbehov. Eftervården sköts i vanliga fall av 

distriktssköterskan eller kommunsköterskan. Vårdplaneringen och vårdplanerna vid 

utskrivningar visar skiftande innehåll och kvalitet. Detta underlättar inte den 

nödvändiga kommunikationen mellan sjukhus, primärvård och socialtjänsten (4). 

PATIENTUTSKRIVNINGAR OCH SAMORDNING 

Sättet att tillgodose de äldres behov av vård och omsorg har förändrats under det 

senaste decenniet (27). Socialstyrelsen har i en av sina tillsyner funnit att problem 

kommer framförallt från frågor om resurstilldelning, oklara ansvarsgränser mellan 

primärvård och hemsjukvård samt en hård belastning på kommunens äldreomsorg, 

vårdcentraler, akutmottagningar och medicinkliniker (4, 5). Landstingens primärvård 

utgör basen i hälso- och sjukvården. I Hälso- och sjukvårdslagen, HSL § 5, står det 

att primärvården ska svara för befolkningens behov av grundläggande medicinsk 

behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver 

sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. Arbetet 

ska utföras utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper (1). Det 

är oerhört viktigt för uppföljningen med samverkan och god kommunikation mellan 

sjukhuspersonal och primärvården. Framförallt strategier för att främja effektivare 

övergångar i vården och förebygga medicinska misstag efter utskrivningen (28). 

Samverkan handlar om att använda de offentliga resurserna på ett så effektivt sätt 

som möjligt för bästa kvalitet (29). Utskrivningar av patienterna leder till ett ökat 

behov av god överrapportering mellan slutenvård och öppenvård. Vid god planering 
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av utskrivningen och eftervården upplever patienterna tillfredsställelse och ökad 

livskvalitet. Samordning och smidighet vid utskrivningen minskar stress och ångest 

hos patienten och dess närstående (30). Informationsöverföring från slutenvården till 

primärvården är i många fall bristfällig. Många husläkare nås inte av läkarepikris i de 

fall då eftervård krävs från slutenvårdens sida. Utskrivningen från sjukhus har viktigt 

syfte att fylla utifrån vård- och omsorgsplanering och ger patienten start på en ny 

situation. Patienten blir trygg i hemmet och med framtida kontakter med 

primärvården och kommunen (31). Sjuksköterskans dokumentation och 

kommunikation mellan olika yrkesgrupper kan påskynda utskrivningen. En bristande 

kommunikation med vårdpersonal utanför sjukhuset kan orsaka fördröjning i 

patientens utskrivning (32). Kommunikation mellan olika yrkeskategorier är 

avgörande för påskyndandet eller fördröjningen av utskrivningen (33).  

 

Distriktssköterskan/sjuksköterskan har en central funktion som samordnare och 

samverkar med specialistsjukvården på grund av att allt sjukare patienter vårdas i det 

egna hemmet. Visa och ge omsorg för andra människor är en ständig utmaning och 

belastning för både sjuksköterskor och distriktssköterskor. Inte minst då 

omorganisationer, besparingar och nedskärningar har ökat belastningen och kan ha 

en negativ effekt på sjuksköterskan (34). Distriktssköterskan/sjuksköterskan upplever 

stress på olika sätt, både fysiskt, psykiskt och kan leda till brister i 

omvårdnadsarbetet (35). Sjuksköterskor inom akutsjukvården upplever att hög 

arbetsbelastning orsakar stress (36, 37, 38). Detta kan leda till tidsbrist för 

patienterna och hinder för adekvat vård till palliativa patienter och deras anhöriga 

(39).  

 

Ökad arbetsbelastning, som användning och iordningsställande av medicintekniska 

produkter och läkemedelsansvar, och bristande arbetsmiljö, som överbeläggningar, 

kan upplevas frustrerande och är en stressfaktor för sjuksköterskan (40, 41). 

Avancerad specialistsjuksköterska, nurse practitioner, är ett nytt yrke som är på väg 

att införas i Sverige. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning för distriktssköterskor 

som bidrar till ökad tillgänglighet och vård på lika villkor för patienten i hälso- och 

sjukvården. Specialistsjuksköterskan ska kunna ställa egna diagnoser och sköta om 

medicineringen. Fler patienter kan tas om hand och tillgängligheten ökar (42). En 

studie visar att avancerad specialistsjuksköterska är både resurs för allmänläkarna 

och sjuksköterskor samt att det leder till ökad tillgänglighet av vård för patienterna 

(43).  

 

För att vårdkedjan för patienten ska fungera måste primärvården, den kommunala 

omsorgen, den öppna specialistvården och sjukhusen samverka. Äldre i särskilda 

boenden saknar ofta det stöd som en fast läkarkontakt på vårdcentralen kan ge. 

Denna brist leder till att fler äldre uppsöker sjukhusens akutmottagningar trots att de 

inte är i behov av sjukhusvård. Primärvården skulle kunna färdigbehandla större 

delen av alla sjukdoms- eller skadetillfällen som kräver medicinsk kompetens (44). 

VÅRD EFTER UTSKRIVNING 

Alla omorganisationer har inneburit att allt mer ansvar har lagts över på 

primärvården. Patienter som blivit medicinskt färdigbehandlade behöver fortsatt vård 

och detta ska primärvården, kommunala boenden eller vård i det egna hemmet stå för 

(45). Patienternas fortsatta vård sker i hemmet, främst med hjälp av insatser från 

distriktssköterskan, som har möjlighet att förskriva vissa läkemedel och hjälpmedel.  



4 

 

 

På vissa delat i Sverige tillämpas ett så kallat äldreteam efter sjukhusvistelsen. I 

äldreteamet lokalt ingår från primärvården distriktssköterska, arbetsterapeut och 

sjukgymnast. Kommunen kan bidra med biståndshandläggare, hemtjänst områdets 

verksamhetschef samt representant för hemtjänstpersonalen. En läkare ska finnas vid 

behov och kunna genomföra ett hembesök per år hos äldre teams patienten. 

Äldreteamet är knutet till geriatriken på sjukhuset och har beredskap och hjälp 

därifrån. Målgruppen som äldreteamet riktar sig mot är multisjuka äldre 75 år och 

över (46). Äldrecentrum påvisar i studier att insatserna för äldre med sammansatta 

problem och behov varit splittrade och att det saknats ett helhetsansvar (47). I dagens 

läge utför alla instanser sitt åtagande och dokumenterar detta i sina journalsystem 

men det är inte någon som har ett helhetsansvar eller är insatt i patientens situation. 

Otrygg kontakt med primärvården kommer att generera en orolig patient med 

onödiga kontakter med vård och omsorg. Oron driver på nya skador eller sjukdomar 

och det är ytterst viktigt att möta patienten i den situation den befinner sig i (46).  

 

Det förekommer idag även ett så kallat mobilt hembesöksteam som består av läkare 

och sjuksköterska. De åker ut till äldre som bor hemma eller i särskilda boenden och 

utgöra ett stöd vid bedömning om patienten behöver åka in till sjukhuset eller och 

vården kan ges på plats. Teamet har sin hemvist på sjukhusgeriatriken och är nära 

kopplat till hemvårdsenheten. Det skulle också underlätta inläggning på sjukhus då 

patienten inte behöver gå via akuten utan kan direkt läggas in på sjukhusets 

geriatriska avdelning (48).  

SYFTE 

Syftet med studien var att studera inskrivning och utskrivning av patienter vid 

akutmedicinska avdelningar på ett sjukhus i Sverige med följande frågeställningar: 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Hur stor andel av de akutmedicinska inläggningarna bedöms vara adekvata 

respektive inadekvata? 

 Är det skillnad mellan, ålder, kön och vårdtid på de adekvat respektive 

inadekvatinlagda patienterna? 

 Vilka var de mest förekommande inskrivningsorsakerna respektive 

utskrivningsdiagnoserna på de medicinskt inadekvat inlagda patienterna? 

 Vilka kriterier uppfylldes mest, enligt AEP, vid inläggningen på de adekvat 

inlagda patienterna? 

 Hur stor andel av patienter, sjuksköterskor och läkare anser att utskrivning hade 

varit möjlig ett dygn tidigare och finns det skillnader mellan grupperna? 
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METOD 
Ett konsekutivt urval av 411 patientjournaler granskades mellan april 2007 och juli 

2007 på två akutmedicinska vårdavdelningar på ett sjukhus i sydöstra Sverige. På 

alla patienter som skrevs ut under den tiden gjordes journalgranskningen på och alla 

hade möjlighet att delta i enkätfrågan. Inklusionskriterierna för studien var; alla 

patienter över 18 år som lagts in akut på en akut medicinsk vårdavdelning från 

hemmet, särskilt boende, äldreboende, korttidsboende, akutvårdsavdelning. 

Inläggningsanteckning skulle finnas tillgänglig för journalgranskning; patienterna 

skulle vara i det tillstånd att det är möjligt att besvara enkäten. De sjuksköterskor och 

läkare som besvarade enkäterna skulle vara verksamma på avdelningen och ha 

utskrivande funktion för patienterna. Exklusionskriterierna för studien omfattade alla 

de patienter som lades in från en annan klinik, annat sjukhus, direkt inlagda på 

intensivvårdsavdelning (IVA).   

JOURNALGRANSKNINGSINSTRUMENT 

För att bedöma akutmedicinska inläggningarna användes Appropriateness Evaluation 

Protocol – AEP – som är ett diagnosoberoende journalbaserat gransknings 

instrument för bedömning av inläggningar på akutsjukhus (Bilaga 1). AEP finns även 

som instrument för bedömningen av vårddagarna på sjukhus (49, 50). I denna studie 

har AEP använts som ett journalbaserat granskningsinstrument för att bedöma om 

patienten blivit adekvat eller inadekvat inlagd (15, 50). AEP är validerat i en studie 

där tre olika instrument jämfördes. Resultatet visade på att AEP hade lagom 

reliabilitet och kunde användas i andra studier (51). Instrumentet har utvecklats för 

att beskriva medicinska åtgärder inom 24 timmar som särskiljer patienter med ett 

akut vårdbehov från dem med medicinska behov vilka kan tillgodoses på annan nivå 

än på akutsjukhus (12, 15).  

 

AEP är utformat så att det omfattar 15 kriterier, fem kriterier för vårdintensitet och 

tio för tillståndets svårighetsgrad (Bilaga 2, Figur 1). Ett ensamt uppfyllt kriterium 

har innebörden att vara tillräckligt för att klassificera en inläggning som adekvat. I en 

svensk studie översattes AEP och anpassades till svenska förhållanden. Ett av 

kriterierna i AEP uppfattades som otillräckligt för svenska förhållanden vilket ledde 

till modifiering. Modifieringen var av kriteriet ”EKG-mässiga tecken på akut 

ischemi, måste vara misstänkt för ny myokardinfarkt” som ändrades till 

”dokumenterad stark klinisk misstanke om akut myokardischemi” (16). Till denna 

studie har ett tillägg gjorts för att lättare granska journalerna då det var oklart varför 

patienten lades in efter att inläggningsanteckningen lästs. Tillägget var: ”Framgår ej 

i journalen” och ”Kan ej bedömas enligt journalens anteckningar”. Sjuksköterskan 

och läkaren som granskade journalerna med AEP hade tagit del av manualen som 

utarbetats för den tidigare svenska studien (16).  

ENKÄTFRÅGA TILL PATIENT, SJUKSKÖTERSKA OCH LÄKARE 

Med inspiration från en engelsk studie (52) ställdes en likvärdig enkätfråga till 

patienten, sjuksköterskan och läkaren (Bilaga 3). Enkätfrågan till patienten var: 

”Utifrån ditt tillstånd, anser du att du hade kunnat skrivas ut ett dygn tidigare?” 

Enkätfrågan till sjuksköterskan och läkaren var; ”Utifrån din kunskap om patientens 

tillstånd, anser du att patienten hade kunnat skrivas ut ett dygn tidigare?”.  
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Sjuksköterskan på avdelningen, med patientansvar, gjorde en bedömning utifrån 

studiens inklusionskriterier vem av patienterna kunde fylla i enkäterna. Patienterna 

hade tillgång till information om studien på avdelningen i form av information som 

fanns på anslagstavlan och kunde själva be om att få vara med i studien om inte 

sjuksköterskan erbjudit detta. En pilotstudie låg till grund för enkäten där enkäten 

prövades på 15 patienter, sjuksköterskor och läkare under två veckors tid. Enkäten 

hade fler underfrågor till huvudfrågan men föll bort då det inte var många som hade 

svarat på detta. En validering av enkäten gjordes genom en diskussion mellan 

författaren och dennes handledare utifrån pilotstudiens resultat.   

GENOMFÖRANDE 

Verksamhetschefen och respektive avdelningschefer på medicinkliniken godkände 

studiens genomförande skriftligt. Sjuksköterskor, läkarsekreterare, läkare fick 

information kring studien och logistiken däremellan både muntligt och skriftligt. 

Informationen fanns tillgänglig för patienterna, sjuksköterskorna och läkarna på 

berörda avdelningar och de själva kunde välja om de ville delta i studien (Bilaga 4). 

Enkäterna fanns på sjuksköterske- respektive läkarexpeditioner intill datorerna. Detta 

för att underlätta utdelning och ifyllande av enkäterna i samband med 

dokumentation. I syfte att bevara sekretessen kodades patientjournalerna med 

läkarsekreterarnas hjälp. De listor som läkarsekreterarna förde samlades in varpå 

enkäterna letades fram och parades ihop med rätt patientenkät, sjuksköterskeenkät 

respektive läkarenkät. Varje patientjournal fick en kod samtidigt som alla 

personuppgifter togs bort. Enbart enkäterna och AEP-instrumentet behölls.  

 

För att stärka trovärdigheten i studien har en erfaren läkare och en erfaren 

sjuksköterska oberoende av varandra gått igenom var 10:e journal gemensamt och 

därpå diskuterat likheter respektive skillnader. Samstämmighet bland dessa personer 

var 9 av 10 gemensamt genomgångna journaler. Kliniken tillämpade 

pappersjournaler men det var patientens intagningsanteckning, som skrevs av 

läkaren, som användes som journalgranskning för denna studie.  

ANALYS 

Resultaten anges som medelvärde ± standardavvikelse (SD). Chi-2 test och Students 

t-test användes för att beräkna skillnader mellan grupperna. Ett p-värde på 0.05 sattes 

som statistiskt signifikant (53). Data matades in manuellt i Microsoft Excel 2007 och 

SPSS för Windows version 14 för bearbetning och analys.   

BORTFALL 

För journalgranskningsundersökningen förekom det inget bortfall då alla patienter 

som hade lagts in under perioden och skrivits ut inkluderades. För 

enkätundersökningen förekom det ett bortfall på patientenkäterna 79,9 %, 

sjuksköterskeenkäterna 72,1 % och på läkarenkäterna 68,4 %.  
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ETISKT RESONEMANG 
Deltagarna i studien fick skriftlig och muntlig information kring studien och 

deltagandet utan påtryckning för medverkan. Deltagande var frivilligt och de kunde 

avbryta sin medverkan när helst de så önskade utan att det påverkade deras 

yrkesutövning eller deras behandling (54, 55).  

 

Godkännande att studera de journaler där  patienter bedömdes vid 

observationstillfället ha nedsatt kognitiv funktion inhämtades från 

verksamhetschefen. Alla personuppgifter togs bort och ersattes med en kod. Då detta 

gjorts en gång kunde inte koden spåras tillbaka till personuppgifterna. All hantering 

av data skedde med noggrann försiktighet och intagningsanteckningarna 

återlämnades till journalarkivet då kodningen var utförd. På grund av denna 

hantering av data ansågs inte ett godkännande från etiska rådet som nödvändigt 

eftersom det varken inskränkte eller påverkade patientens behandling, bemötande 

eller röjde personuppgifterna (54, 55). 
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RESULTAT 
Medelåldern (m±SD) på patienterna i studien var 70,9±15,9 år och medelvårdtiden 

var 5,9±6,7 vårddygn. Könsfördelning var 50,1% kvinnor (medelålder 71,6±17,4; 

medelvårdtid 5,7±6,6) och 49,9% män (medelålder 70,2±14,4; medelvårdtid 

6,0±6,8). 

 

Det var 28,7 % av patientinläggningarna som bedömdes vara inadekvat inlagda 

(Tabell 1).  

 

Tabell 1Akutmedicinskt inlagda patienter med fördelning på adekvat och 

inadekvat inlagda enligt journalgranskningsinstrumentet AEP 

 Totalt 

% (n=antal) 

Medelålder 

m±SD 

Medelvårdtid 

m±SD 

Kvinnor 

n=antal 

Medicinskt inadekvat inlagda 28,7 (n=118) 72,9±14,2 5,9±6,7 66 

Medicinskt adekvat inlagda 71,3 (n=293) 70,0±16,5 6,2±6,2 140 

 

Nära 30 % av patienterna, sjuksköterskorna och läkarna bedömde att utskrivningen 

kunde ha skett ett dygn tidigare. De patienter där sjuksköterskan och läkaren ansåg 

att utskrivningen hade kunnat äga rum ett dygn tidigare låg inne mer än sju dagar på 

vårdavdelningen (Tabell 2).  

 

Tabell 2 Medelvårdtid och medelålder där utskrivningen bedömdes kunde ha ägt 

rum ett dygn tidigare.  

 %  

(n=antal) 
Vårdtid 
m±SD 

Ålder 
m±SD 

Patientsvar (n=83) 28,9 % (n=24) 5.2±6.1 67.4±17.3 

Sjuksköterskesvar (n=115) 29,5 % (n=34) 8.2±7.3 64.6±22.2 

Läkarsvar (n=130) 33,0 % (n=43) 7.1±7.0 67.2±20.8 

 

De patienter som inte kunde ha skrivits ut ett dygn tidigare låg inne drygt 5 vårddygn 

på vårdavdelning (Tabell 3). Patienterna som svarade på sin enkät att utskrivning var 

möjlig ett dygn tidigare var äldre jämfört med den grupp som inte hade kunnat 

skrivas ut ett dygn tidigare (Tabell 2; Tabell 3).  

 

Tabell 3 Medelvårdtid och medelålder där utskrivningen bedömdes inte kunde 

ha ägt rum ett dygn tidigare.  

 %  

(n=antal) 
Vårdtid 
m±SD 

Ålder 
m±SD 

Patientsvar (n=83)  71,0 % (n=59) 5.9±5.5 64.7±21.9 

Sjuksköterskesvar (n=115) 70,4 % (n=81) 5.3±4.8 69.8±19.8 

Läkarsvar (n=130) 66,9 % (n=87) 5.6±7.1 69.1±19.3 
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MEDICINSKT INADEKVATA INLÄGGNINGAR 

De vanligaste medicinska problemen vid de inadekvata inskrivningarna framgår av 

Tabell 4.  

 

Tabell 4 De sex vanligaste inskrivningsorsakerna där inläggningen bedömts vara 

medicinskt inadekvat 

Inskrivningsorsak % (n=antal) 
Bröstsmärta 34 (40) 

Andningsbesvär/Andningssvårigheter 11 (13) 

Smärta 8 (9) 

Fall i hemmet 4 (5) 

Lungembolimisstanke 4 (5) 

Malignitetsutredning 4 (5) 

 

Mer än 30 % av de inadekvata inskrivningarna skedde på grund av att ett lägre 

medicinsk omhändertagande nivå inte fanns (Tabell 5).  

 

Tabell 5 Orsaker till medicinskt inadekvata akutinläggningar enligt AEP 

AEP – kriterium % (n=antal) 
Lägre medicinsk nivå existerar ej  31 (36) 

Inlagd för att undvika väntan på poliklinisk undersökning 24 (28) 

Inläggning beslutades av distrikts- eller specialistläkare  16 (18) 

Sociala problem eller omständigheter  9 (11) 

Lokal tradition 9 (11) 

Tidigarelagd planerad inläggning 4 (5) 

Specialistbedömning kunde ej genomföras inom rimlig tid 4 (5) 

Inläggning krävdes av patient eller anhöriga 3 (4) 

 

De vanligaste huvuddiagnoserna vid utskrivning av patienter som bedömdes 

medicinskt inadekvat inskrivna framgår av Tabell 6. 

 

Tabell 6 De sex vanligaste huvuddiagnoserna vid utskrivningen där inläggningen 

bedömts vara medicinskt inadekvat enligt AEP 

Diagnos % (n=antal) 
Bröstsmärtor, ospecificerade 14 (17) 

Angina Pectoris 11 (13) 

Hjärtinsufficiens, ospecificerad 11 (13) 

Akut hjärtinfarkt 6 (7) 

Förmaksflimmer/förmaksfladder 5 (6) 

Anemi 4 (5) 

Annat  48 (57) 

 

Det var 29 % av patientsvaren av de inadekvat inlagda patienterna som visade på att 

patienten kunnat skrivas ut ett dygn tidigare. Motsvarande var 30 % för 

sjuksköterskor och 38 % för läkarna.  
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MEDICINSKT ADEKVATA INLÄGGNINGAR 

De mest frekventa enskilda indikatorerna enligt AEP på medicinskt adekvat 

inskrivning framgår av tabell 7.  

 

 

Tabell 7 De mest uppfyllda kriterierna för medicinskt adekvat akutinläggning enligt AEP 

AEP – kriterium % (n=antal) 
Intravenös medicinering och/eller vätsketerapi 49 (143) 

Övervakning av vitala funktioner minst varannan timma 33 (96) 

Utrustning som endast är tillgängliga om patienten är 

inneliggande 
6 (18) 

Kontinuerlig eller intermittent respiratorisk assistans 3 (8) 

Övriga 9 (28) 

 

Det var fler adekvat inlagda patienter jämfört med inadekvat inlagda patienter som 

bedömde att de hade kunnat skrivas ut ett dygn tidigare (Tabell 8). 

 

Tabell 8 Andel (n) som anser att utskrivningen kunde ägt rum ett dygn tidigare 

Enkätsvar 
Adekvata 

inläggningar 
Antal (%)  

Inadekvata 

inläggningar 
Antal (%) 

P-värde 

Patienter(n=83) 59 (71) 24 (29)  

Utskrivning kunde ske ett dygn tidigare 17 (20) 7 (8) 0.001* 

Sjuksköterskor(n=115) 82 (71) 33 (29)  

Utskrivning kunde ske ett dygn tidigare 24 (21) 10 (9) 0.12 

Läkare(n=130) 93 (72) 37 (28)  

Utskrivning kunde ske ett dygn tidigare 29 (22) 14 (11)  0.53 
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METODDISKUSSION 
Kvantitativ ansats bedömdes vara av värde för att besvara frågeställningarna. 

Konsekutivt urval med inklusionskriterierna som begränsning ansågs vara korrekt. 

Dock kan det ha gjorts bättre genom att inkludera alla patienter som lades in och inte 

enbart de som skrevs ut under studieperioden. För att förstå resultatet och få mer djup 

hade kvalitativ metod kunnat användas efter en kvantitativ genomgång. Detta för att 

tydliggöra resultatet och se större sammanhang (56).    

JOURNALGRANSKNINGSINSTRUMENT 

I studien användes journalgranskningsinstrumentet AEP och en enkätfråga riktad mot 

patienter, sjuksköterskor och läkare. AEP har i den tidigare svenska studien, 

reviderats och anpassats marginellt på en detalj gällande bröstsmärtor, efter svenska 

hälso- och sjukvårdsformer, vilket även kan innebära svårighet vid jämförelse av 

andra studier gjorda utanför Sverige (16, 18).  

 

Internationellt bedrivs sjukvården på olika sätt vilket i sig utgör ett hinder till att 

jämföra resultat med varandra (16, 18). Instrumentets kriterier styr om inläggningen 

bedöms vara adekvat respektive inadekvat. Dessa kriterier är diagnosoberoende och 

omfattar åtgärder utförda på akutmottagningen då patienten lades in (15).  

 

Samtidigt granskar detta instrument läkarnas dokumentation av 

intagningsanteckningen, d v s det som är nedskrivet. I detta fall kan även brister i 

dokumentationen urskiljas (57). Då journalerna granskades kunde det förekomma i 

inskrivningsanteckningen, som löpande text, att anhöriga begär dropp på patienten 

vilket leder till att inläggningen betraktas som adekvat enligt AEP. Detta utförs i så 

fall enbart för att lugna anhöriga i den stressade situationen då ingen direkt 

medicinsk åtgärd kan göras.  
 

För att möjliggöra en inläggning eller observation över patienten görs enkla åtgärder 

då osäkerhet över diagnos och symtom förekommer. Detta innebär att patienter med 

medicinsk åtgärd läggs in på en akutmedicinsk vårdavdelning inte med ett 

akutmedicinskt behov. Den adekvata inläggningen har i detta fall bedömts efter den 

medicinska åtgärden som motsvarar infusion över natten då patienten lagts in på 

vårdavdelning för att få sin sociala situation ordnat och dylikt. Sådana inläggningar 

leder till en ökad risk för vårdrelaterade komplikationer och infektioner hos patienten 

(58, 59, 60). Efter genomgången av intagningsanteckningarna framkom dessa 

exempel i löpande text, men även att patienten lades in på grund av ohållbar 

hemsituation och att inläggningsorsaken är uttorkning. En vidare utveckling av 

kriterierna skulle behövas så att sådana fällor försvinner.  

 

Svagheterna som AEP har som instrument är att den begränsar sig till frågor kring 

sjukvårdens effektivitet och bortser från andra värden som humanitet och trygghet 

(16, 52). En annan svaghet kan vara dess kriterier som kan kräva justeringar i takt 

med den medicinska utvecklingen. Det förekom även i denna studie en diskrepans 

mellan inläggningsorsak och vidtagna åtgärder. Detta kunde exempelvis vara där 

akutinläggningen skedde utan specifik observation och provtagning eller på 

anhörigas begäran.   
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AEP’s styrka är att på ett snabbt sätt skilja mellan medicinskt adekvat inlagda 

patienter och icke medicinskt adekvat inlagda. På så sätt är det lättare att arbeta med 

instrumentet och fånga stora grupper. Att den har kriterier som är enkla att tyda kan 

ge möjlighet till jämförelser mellan olika kliniker (16, 12, 15, 47, 48). AEP kan vara 

användbart instrument att enkelt värdera akutinläggningar då kvalitets- och 

prioriterings synvinklar vill undersökas förutsatt att det valideras och anpassas till 

nationella förhållanden som det gjordes i den europeiska multicenterstudien (49).   

   

ENKÄTFRÅGA TILL PATIENT, SJUKSKÖTERSKA OCH LÄKARE 

Enkätfrågan som användes i studien inspirerades från en studie i England där 

efterföljande alternativ hade ställts i pilotstudien (52). Då det var för få som svarade 

på alternativen valdes dessa att tas bort. Enkätfrågan uppfattades ha lika innebörd för 

patient, sjuksköterska och läkare. Ett sätt att få ett bredare svar på frågan skulle 

kunna vara att komplettera med kvalitativ undersökning på de besvarade frågorna. 

Den konkreta frågan som ställdes påvisar att det finns något att studera vidare på i 

och med resultatet på att drygt var tredje patient, sjuksköterska och läkare svarade 

samma sak. Dock kan inte några slutsatser dras men tendenser kan urskiljas.  

 

Det som kunde ha gjorts annorlunda skulle vara att prova enkäten i en bredare 

pilotundersökning med fler alternativ och fråga varje patient, sjuksköterska och 

läkare varför de inte besvarat medföljande alternativ. Detta skulle ge ökad förståelse 

och bättre formulering på enkäten. Svagheten kan vara att den är egenkonstruerad 

och inte vetenskapligt framtagen och validerad. Förbättrad utformning kunde ha 

gjorts genom deltagande vid ifyllning för att kunna följa upp med frågor om 

ifyllandet. Bättre validering och reliabilitet skulle ha kunnat nås om en större grupp 

kunnat få testa den och ge kvalitativ återkoppling för bättre utformning av enkäten 

samt stärka reliabiliteten.  

 

Frågan bör lyftas för större grupper för att få mer nyans på resultatet men även att 

kvalitativt analysera varför det visar sig vara på ett speciellt sätt.  

TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET 

Under studien var det pappersjournaler som endast fanns att tillgå, nu har 

utvecklingen gått framåt och datoriserad journal finns på de flesta sjukhus vilket 

underlättar framtida liknande undersökningar. Det som kan ha påverkat resultatet är 

möjligen att vid datoriserad journal kan läkaren vid inläggningen enkelt gå in och se 

vad föregående vårdtillfälle genererat eller senaste anteckningen från vårdcentralen 

och på så sätt underlätta beslutsunderlaget för en eventuell inläggning eller ej. Vid 

hantering av pappersjournaler är det svårare att hantera mängden papper beroende på 

om patienten har stor journal eller liten. Deltagandet till undersökningarna kunde ha 

ökats på flera sätt. Ett av dessa skulle ha varit att alla patienters inneliggande 

journaler granskats, inte enbart de som skrevs ut under studietiden. Det skulle även 

ha varit av värde om studieledaren deltagit under studietiden, delat ut enkäterna och 

sett till att de blev ifyllda.  

 

Bredare patientklientel skulle ha fångats om alla inneliggande journaler granskats. 

Även de patienter som var i väntan på korttidsboende eller ordnad hemsituation samt 

vårdplanering skulle ha kunnat inkluderas. Dessa inkluderades inte i studien i och 
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med inklusionskriterierna. Dessa patienter skulle möjligen ha kommit innan studiens 

start och skrivits ut efter studiens slut.  

 

Även begreppet adekvat och inadekvat inlagda patienter kan beaktas. De patienter 

som lades in som inadekvat enligt instrumentet hade i sig adekvata diagnoser och 

inskrivningsorsaker. För att rätt inläggning kan möjliggöras finns alternativ som en 

undersökning på ett sjukhus i södra Sverige visar på, de menar på att patientnyttan 

ökar och optimerar vården då det finns geriatrisk kompetens att tillgå på 

akutmottagningen och att den oplanerade vården ger fler vårdtillfällen för samma 

patient eftersom denne inte träffar på ”rätt person” (24). Då både geriatriker och 

distriktssköterskor finns närvarande skulle detta underlätta handläggningen, 

inläggningen och utskrivningen av bland andra de äldre patienterna.  

 

Bortfall 
Studien omfattar akutmedicinska patienters inläggning och bedömning av 

utskrivningen. För journalgranskningsdelen förekom det inget bortfall då alla 

journaler inkluderades som föll under inklusionskriterierna. Det stora bortfallet för 

enkätundersökningen kunde delvis förklaras av att vår- sommarperioden är en tid då 

många sjuksköterskor och läkare cirkulerar i egenskap av vikarier på kliniken. En 

frånvaro av studieledaren kan tänkas vara en annan möjlig orsak. Även följsamheten 

hos dem som skulle dela ut enkäterna hade kunnat påverkas genom telefonsamtal, 

närvaro och besök på kliniken. Inga direkta slutsatser kan dras på grund av lågt 

svarsfrekvens men tendenser kan urskiljas som är värt att studera vidare.  

 

För att bättre förstå bortfallet skulle en bortfallsanalys kunnat ha gjorts där en 

tydligare bild hade bidragit till ökad styrka i det resultat som framkommit.  

 

En tänkbar orsak kan vara att inneliggande patienter fallit utanför ramen av studien 

exempelvis p.g.a. väntan på ett kommunalt boende. Dessa patienten kan ha kommit 

in innan studiens datainsamling och till och med inte blivit utskrivna vid avslutandet 

av datainsamlingen. För att få mer nyanserad bild på hur det kan se ut kunde en mer 

detaljerad undersökning ha gjorts där patientenkäterna matchats med sjuksköterske- 

och läkarenkäterna och svaren hade jämförts. Tänkbara orsaker kan vara olika sätt att 

kommunicera mellan yrkesgrupperna och med patienterna. Patienten kanske inte 

hade fått samma information som sjuksköterskorna och läkarna hade. 

Omständigheten uppmärksammar sannolikt på ett behov av en väl fungerande 

kommunikation.  
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RESULTATDISKUSSION 
Medelåldern i studien på både medicinskt adekvat inlagda patienter och medicinskt 

inadekvat inlagda patienter var över 70 år vilket är liknande jämfört med liknande 

studier i Europa (8, 13, 15, 16, 17, 19, 52). Medelvårdtiden i riket har under 1995 till 

2008 minskat från 5,9 vårddagar till 5,0 vårddagar (2). Medelvårdtiden i föreliggande 

studie var drygt 6 vårddagar vilket i sig är aningen mer jämfört med i riket 2008. 

Detta kan tolkas som att patienterna har ökade vårdbehov vilket i sig kan förknippas 

med en befolkningstillväxt på 1 % per år (2). Studier visar att ju längre patienten är 

inneliggande ju större risk för vårdrelaterade komplikationer (58, 59, 60).   

 

Vårdtiden och neddragningarna kan vara farlig kombination som kan leda till 

vårdrelaterade infektioner med onödig antibiotika konsumtion och ännu mer kostnad 

(58, 59, 60). De kortare vårdtiderna inom akutvården innebär mindre tid för 

återhämtning och rehabilitering och många äldre har kvarstående behov av vård och 

omsorg då de lämnar slutenvården (61).  

 

Trenden att det fortfarande förekommer inadekvata inläggningar kvarstår. Det var 

28,7 % av inläggningarna som var inadekvata enligt AEP. Jämförs detta tillbaka till 

andra studier gjorda i Europa har de närliggande procentsats som denna studie (8, 13, 

15, 16, 17, 19, 58, 52). I en svensk studie var 23 % av patienterna inadekvat inlagda 

på flera medicinkliniker (16). En engelsk studie visar att 31 % var inadekvat inlagda 

(52) medan två andra studier visar på lägre procentsats, 6 % och 9,2 % (18, 62).  
 

Även utskrivningen är betydelsefull då primärvården eller den kommunala vården 

med sina distriktssköterskor och sjuksköterskor står med beredskap att ta hand om 

patientens fortsatta vård, behandling och rehabilitering. Rätt information till rätt 

vårdinstans är viktig för att främja vården av patienterna (64, 65). Nationella och 

regionala riktlinjer behövs för att bättre samordna vården kring patienten (66). 

Teamarbete kring den äldre patienten med långvariga sjukdomar är av värde för både 

rehabilitering och läkning (67). Återinläggningar skulle kunna förhindras redan på 

akuten genom rätt bedömning och tillräcklig dokumentation från både primärvården 

och slutenvården (68, 69, 70).  

 

Nära 30 % av enkätsvaren hos patienterna, sjuksköterskorna och läkarna visade att 

utskrivningen var möjlig ett dygn tidigare. Detta öppnar upp för en diskussion på 

klinikerna och ger utrymme för annat arbetssätt som exempelvis rondsystem och 

patienternas delaktighet i eftervård, behandling och rehabilitering. Patienterna är en 

försummad tillgång i vården. Ett arbetssätt som tillämpas, bland annat på ett sjukhus 

i Stockholm, är enligt LEAN-flödet. Det är ett arbetssätt där de mest erfarna läkarna 

finns i frontlinjen och stöttar underläkarna i deras bedömningar på akutmottagningen. 

Detta har lett till kortare väntetider, snabbare omhändertagande, bättre rondsystem 

och lättare utskrivningar (71, 72). LEAN är en verksamhetsfilosofi och ett nytt sätt 

att se på chefskap, styrning och organisation, som framhåller småskalighet och 

flexibilitet före stordrift. En av grundprinciperna i LEAN är att sätta samman ett 

team som kan göra klart patienten direkt. Genom förbättrat samarbete i flödesteamen 

och genom att ta bort krångel och tidstjuvar, minskar stressen och medarbetarna får 

det lugnare (73).  
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För att framgångsrikt lyckas att leda och förbättra vården behövs hjälp från flera 

professioner. Vården har på sjukhusen idag blivit så komplex att samarbete är 

oundvikligt. Genom att engagera olika yrkeskategorier i team kan det ge såväl 

patienter som det totala förbättringsarbetet en god grund att stå på och agera utifrån 

(74). Distriktssköterskor i primärvården och kommunala sjuksköterskor besitter 

viktig kunskap om de äldre. Den höga medelåldern på patienterna gör att i längden 

behöver dessa patienter fortsatt omhändertagande utanför sjukhuset och då är det 

viktigt med att rätt kompetens finns för att hjälpa dessa.  

 

Många patienter skulle idag kunna tas om hand inom primärvården och inte behöva 

åka till akutmottagningen och bli inlagd på en vårdavdelning. Det finns olika sätt att 

främja detta. Ett kan vara närvaro i primärvården av avancerade 

specialistsjuksköterskor som själva kan sköta vården om patienterna i och med 

läkarbristen. Avancerad specialistsjuksköterska är inte ett legitimerat yrke men 

studier visar ett gott resultat på dem som redan arbetar som avancerade 

specialistsjuksköterskor i Sverige (43).  

 

Ett annat alternativ på sådan hjälp är i form av vårdkedjesjuksköterskor som är 

sjuksköterskor med vidareutbildning till distriktssköterskor och har sin placering på 

akuten på Södersjukhuset. Södersjukhuset är det enda sjukhus i landet som har 

distriktssköterskor på akutmottagningen. Dessa vårdkedjesjuksköterskor ger äldre 

akutsökande patienter ett bättre omhändertagande och minskar trycket på 

akutsjukvården. De äldre patienterna får hjälp att nå rätt vård- och 

omhändertagandenivå utanför sjukhuset. Bland annat slussas dessa patienter ut till 

primärvården, öppenvårdspsykiatrin, kommunal äldreomsorg och geriatriska kliniker 

(25). Ett sådant alternativ skulle vara lämpligt att införa på fler sjukhus där bredare 

kompetens skulle leda till kortare vårdtider och patienttillfredsställelse.  

 

Då allt effektiviseras i dagens vård är det av största betydelse att inte glömma det 

personliga mötet med patienten (75). 

MEDICINSKT INADEKVATA INLÄGGNINGAR 

De flesta av de inadekvat inlagda patienterna hade bröstsmärta som 

inläggningsdiagnos. Denna diagnos är högst medicinskt adekvat. Mer än 30 % av 

patienterna som lades in inadekvat lades in då inget lägre medicinsk 

omhändertagandenivå fanns (Tabell 4 och 5). Även i den svenska studien var det 23 

% som lades in på samma kriterium (16). Dessa patienter, med andra ord, upptog en 

akutmedicinsk vårdplats vilket skulle ha kunnat undvikas om bättre och tydligare 

fördelning och ansvar fanns mellan landstingets akutsjukvård, primärvård och 

kommunal vård. Det skulle underlätta om både distriktssköterskor och kommunala 

sjuksköterskor kunnat ta hand om dessa patienter med läkare bakom sig.  
 

Om utskrivningsdiagnosen tas i beaktande var det hjärtåkommor som dominerade, 

vilka i allra högsta grad kan klassificerad som adekvata. Frågan här återkommer om 

inläggningsanteckningen skedde efter kort tid med patienten och att patienten 

utvecklade dessa symtom på avdelningen eller om instrumentet brister i sin 

bedömning på inläggningarna (57). Akut hjärtinfarkt och bröstsmärtor är högst 

adekvata. Det kan inte uteslutas att patienten eventuellt fick dessa symtom 

inneliggandes på avdelningen, vilket faller utanför ramen för föreliggande studie. 
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Även de patienter som lades in inadekvat hade en adekvat medicinsk diagnos, detta 

kanske kan möjligtvis härledas tillbaka till ekonomiska intäkter till kliniken.  

 

Arbetsmiljöverket har gjort tillsyn på cirka 60 akutsjukhus i Sverige och konstaterat 

att vårdpersonalen riskerar sin egen hälsa vid patientöverbeläggningar (76). 

Utskrivning av patienten innebär en multidisciplinär process som kan vara en svår 

uppgift (77). Sjuksköterskan intar en koordinerande roll vid utskrivningen (78). Det 

ligger i sjukhusets intresse att korta ned vårdtiden (79). De vill få ut de patienter som 

blivit akut omhändertagna så att nya patienter kan läggas in ur ett ekonomiskt 

perspektiv.  

 

Alla patienter vill inte vara inneliggande på sjukhus. En del patienter vill hem så fort 

som möjligt för att de saknar hemmiljön. De vill inte uppta en sängplats i onödan. 

Patienterna upplever, att åka hem tidigt skulle kunna minska belastningen på 

sjukhuset, de skulle utsättas mindre för infektioner i sin egen hemmiljö. Vissa 

patienter kan oroa sig för att den närstående i hemmet skulle ta för stort ansvar i 

skötseln vid för tidig utskrivning dock (80).  Det är viktigt och tryggt för patienten att 

ha någon hemma vid utskrivningen (81). Besök i hemmet av vårdpersonal har effekt. 

Rehabilitering i hemmet leder till att patienten blir mer fysiskt oberoende (82).  

 

Då nära 30 % av patienter sjuksköterskor och läkare svarade att patienten kunnat 

skrivas ut ett dygn tidigare kvarstår frågan varför skrevs inte patienten ut. En svensk 

studie visade att det fanns betydande missnöje bland patienterna gällande 

bekvämligheten i sängen, sängutrustningen och den fysiska miljön på avdelningarna. 

De yngre patienterna i den studien var mer kritiska än äldre patienterna (83). Med 

andra ord så kanske patienterna inte alltid trivs att vara inlagda på sjukhus och vill 

komma hem så snart som möjligt, vilket i vissa fall kan ordnas men i andra fall kan 

hinder tillkomma.  

 

En engelsk studie visar på att de flesta patienterna som inte skrevs ut var kvar på 

grund av att de väntade svar på laboratorievärden, mediciner från apoteket, försämrat 

allmäntillstånd (52). Detta i sin tur stärker distriktssköterskans inkoppling redan från 

slutenvården till öppenvården. Att kunna hjälpa patienten hemma även efter 

utskrivning är av värde för både läkningen och rehabiliteringen.  

 

Det förekom ingen avdelning med lägre medicinskt omhändertagande på sjukhuset 

så alla patienter som lades in blev placerade på akutmedicinska avdelningar oavsett 

hur medicinskt krävande de var. Liknande resultat sågs i den svenska studien (16). 

En intermediär vårdavdelning skulle uppfylla en stor funktion i arbetet för patienter, 

sjuksköterskor och läkare. Det skulle finnas utrymme för patienter med mindre 

medicinska behov och en bättre kommunikation mellan personal och patient skulle 

kunna leda till bättre vårdkvalitet och patienttillfredsställelse.  

 

Det är viktigt att ta tillvara på samlad kunskap i ett tvärprofessionellt samarbete. 

Ledarskap är viktigt för att samordna dessa kunskaper (63). Därför behövs det god 

kommunikation mellan patient, sjuksköterska och läkare på klinikerna. Människor 

som söker hjälp på en akutmottagning ska under den relativt korta tiden få ett bra 

omhändertagande, medicinskt såväl som omvårdnadsmässigt (14). 
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MEDICINSKT ADEKVATA INLÄGGNINGAR 

Det var 71,3 % av patienterna som var adekvat inlagda. Detta tyder på att de flesta 

som lades in fick en medicinsk åtgärd redan vid inläggningen.  

 

Många orsaker och förklaringar finns till vårdvistelsen. Inläggningen för de adekvat 

inlagda patienterna var medicinskt korrekt (Tabell 7) och medelåldern generellt i 

studien är högre vilket i sin tur kan innebära flera komplexa sjukdomstillstånd hos 

patienter som söker akut. Fler kvinnor lades in som adekvat (Tabell 1). Det kommer 

alltid att finnas ett behov av slutenvården. Dagens utveckling av behandlingar leder 

till att allt fler kan behandlas hemma och vården är mer egenvårdsinriktad. Det ska 

finnas tydliga riktlinjer på vad som omfattas av primärvården, kommunala omsorgen 

och slutenvården.  

STUDIENS BETYDELSE 
Studiens resultat bidrar till en ökad kunskap kring akutmedicinska inläggningar och 

bedömningen av utskrivningen. Den ökar till viss del betydelsen kring väl 

dokumenterad inläggningsanteckning och att kommunikation mellan patient, 

sjuksköterska och läkare är betydelsefull avseende patientens vårdvistelse och 

fortsatt behandling. Studiens resultat visar på hur det kan se ut på akutmedicinska 

vårdavdelningar och att ett samspel mellan patienter, sjuksköterskor och läkare är 

lika viktigt som överrapportering och samordning med andra vårdgivare som 

exempelvis primärvården. Detta öppnar för en diskussion både inom slutenvården 

men även inom öppenvården. Inga tidigare studier i Sverige har undersökt om 

patienten, sjuksköterskan och läkaren tycker att patienten kunnat skrivas ut ett dygn 

tidigare vilket ger denna studie en originalitet som kan studeras vidare. 

VIDARE FORSKNING 
Kunskapen kring akutvårdsinläggningar, adekvata eller inadekvata, är av värde. En 

vidareutveckling på AEP krävs för att få med så bred patientklientel som möjligt. 

Möjligheten att få ett tillägg med de fall som inte är styrda av medicinska åtgärder 

och särskilja de patienter som kunnat tas omhand av primärvården skulle underlätta. 

Vidare forskning behövs kring vårdtiden, är detta medicinskt adekvat utnyttjande 

eller ligger de patienterna inlagda och väntar på annat boende. En vidare utveckling 

och påbyggnad av enkätfrågan kunde ge bredare bild på de skilda meningar mellan 

patient, sjuksköterska och läkare som kan förekomma kring lämplig utskrivning. Det 

som kan läggas till är vilka omständigheter som förhindrar respektive underlättar 

tidigarelagd utskrivning.  

 

Kommunikationen och dokumentationen mellan yrkesgrupperna och patienten är 

oerhört viktig och någonting att bygga vidare på. Möjliga åtgärder till att minska 

antalet inadekvat inlagda patienter kan vara bra utifrån kostnadseffektivitet. 

Dokumentationen beroende på vem som skriver in patienten skulle vara av värde att 

granska, hur denna information dokumenteras. För att visa på djupare kunskap inom 

området skulle kvalitativa studier hjälpa till att förstå detta. Det skulle vara intressant 

att följa upp de inadekvat inlagda patienterna och se hur det gick senare. En 

intressant studie skulle även vara att undersöka och vidareutveckla de kriterier för in- 

och utskrivning i och med förändrade behandlingar och medicinsk vård.  
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SLUTSATS 
Studien visar att inadekvata akutmedicinska inläggningar enligt instrumentet AEP 

utgör en betydande del av beläggningen på en medicinklinik som är potentiellt 

påverkbar. Studien visar också att beläggningen kan påverkas genom tidigarelagd 

utskrivning enligt bedömningar av såväl patienter som sjuksköterskor och läkare. 

 

Resultatet talar för att en bättre kommunikation mellan patienter, sjuksköterskor och 

läkare skulle kunna optimera längden för akuta medicinska vårdtillfällen.  
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AEP-protokoll för bedömning av det medicinska 

behovet av sjukhusvård 
 

Inläggningskriterier 
 

Vuxenkriterierna för inläggning indelas i två undergrupper: Vårdintensitet och Sjukdomens 

svårighetsgrad. Var noga med att skilja mellan akut uppkomst av tecken eller symtom och 

närvaron av kroniska tillstånd som är vanliga i förloppet av en kronisk sjukdom.  

Avsnittet Vårdintensitet representerar behandlingar som endast är tillgängliga på ett 

akutsjukhus. Kom ihåg att screening kriterierna är mera generella än diagnosspecifika. 

Avsnittet Sjukdomens svårighetsgrad innehåller en lista över väsentliga fysiologiska 

tillstånd och tecken på akut sjukdom som är tillräckligt allvarliga för att motivera inläggning 

på ett skutsjukhus.  

 

A. VÅRDINTENSITET JA NEJ 

 

A 1. Kirurgi eller annan åtgärd inom 24 timmar som kräver:   

a. Generell eller lokalanestesi eller/och 

b. Utrustning eller andra faciliteter som endast är tillgängliga om patienten är 

inneliggande 

  

Kirurgi samma dag är nu en accepterad norm. Mer än 1 preoperativ dag kan inte längre 

accepteras om inte vissa speciella kliniska överväganden/beslut föreligger. 

 

A 2. Övervakning av vitala funktioner minst varannan timma  



I frånvaro av telemetri eller HIA-vistelse är det minimala att observera blodsocker, blodtryck, 

puls eller respiration. Om inte dessa uppgifter är journalförda (i vårddokumentationen, i 

schema för observation eller IVA-rapport) och endast läkarens ordination hittats, överväg att 

besvara denna punkt negativt.  

 

A 3. Intravenös medicinering och/eller vätsketerapi (ej sondmatning)   
 

Detta kriterium omfattar alla substanser som gen kontinuerligt eller intermittent (minst 2 

gånger) på inläggningsdagen men omfattar inte ”att möjliggöra intravenös tillförsel” (t.ex. att 

sätta PVK). Substanser som ges via Porth-á-Cath (eller liknande) omfattas också.  

 

A 4. Observation av toxisk reaktion  

 

Detta kriterium är endast uppfyllt om journalen dokumenterar den potentiella risken för en 

livshotande reaktion och behovet av kontinuerlig observation. Om tveksamt, överväg att 

negera detta kriterium.
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 JA  NEJ 

A 5. Kontinuerlig eller intermittent (åtminstone var 8:e timma)   

respiratorisk assistans 

 

detta kriterium omfattar all användning av kontinuerlig respirator under det första 

inläggningsdygnet. Intermittent bruk av CPAP, nasal O2 eller inhalationsterapi uppfyller detta 

kriterium med eller utan sjukgymnastik förutsatt att den dokumenterade användningen är 

minst 3 gånger dagligen. Kronisk intermittent användning av PEF eller O2 vid behov räcker 

inte för att möta detta kriterium. Rengöring av luftvägar (sugning) minst tre gånger per dygn 

uppfyller kriteriet.  

 

B. SJUKDOMENS SVÅRIGHETSGRAD 

 

B 1. Svår elektrolyt- eller blodgasrubbning – vilket som helst av följande:  

 Na < 123 mes/l eller >156 mes/l 

 K < 2,5 mes/l eller >6,0 mes/l 

 HCO3 < 20 me/l >HCO3 > 36 me/l 

 Arteriellt pH < 7,3 eller >7,45 

 

Var noga med att utesluta ”kronisk” abnormt CO2-värde om detta värde är det enda som 

påverkar något av ovanstående (t.ex. hos en patient med ”KOL”). 

 

B 2. Akut förlust av syn eller hörsel    

(inom 45 timmar före sjukhusinläggning) 

 

Plötsligheten av förlust skall vara anledningen till eller del av anledningen till inläggningen. 

Till exempel förlorar många diabetiker hela eller delar av synförmågan under sjukdomens 

förlopp; denna förlust sker dock gradvis och alltså inte akut. I frånvaro av trauma gäller denna 

punkt oftast när orsaken till förlusten är okänd.  

 

B 3. Akut oförmåga att röra del av kroppen 

 (inom 45 

timmar före inläggning på sjukhus) 
 

I frånvaro av trauma gäller denna punkt oftast när orsaken till förlusten var okänd. 

 

B 4. Varaktig feber över 38,0 C i mer än 5 dagar   

 

Som inläggningsskäl gäller denna punkt typisk för en patient som överförs från ett särskilt 

boende eller efter att ha följts regelbundet av sköterska eller distriktssköterska i hemmet. Om 

tvekan råder om hur länge patienten haft feber överväg att betrakta denna punkt som ej 

uppfylld.  
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B 5. Aktiv blödning   

 

Denna punkt gället bäst om orsaken till blödningen är okänd och/eller försök att stoppa 

blödningen varit förgäves (t.ex. om man först har försökt att stoppa blödningen på 

akutmottagningen utan resultat och patienten sedan inlagd). Om tveksamhet råder överväg att 

betrakta punkten som ouppfylld. Ett exempel som uppfyller detta kriterium torde vara en 

patient med aktivt blödande esofagusvaricer.  

 

B 6. Sårruptur eller sårrensning   

 

Detta kriterium gäller bara kirurgiskt behandlade sår men inte andra kirurgiska 

komplikationer så som ärrbråck. Det gäller inte ej läkta kirurgiska ärr eller icke läkande 

frakturer.  

 

B 7. Pulsfrekvens <50slag/min eller >140slag/min   

 

Gäller om abnormal puls uppmätts åtminstone 2 gånger med 5 min mellanrum. 

 

B 8. Blodtryck 

 Systoliskt <90 eller >200 mmHg; och eller 

 Diastoliskt <60 eller >120 mmHg   

 

Blodtrycket måste vara uppmätt minst 2 gånger med minst 5 minuters mellanrum. Om, i din 

bedömning, blodtrycket är normalt för denna patient (genom anamnes och/eller 

journalanteckning), överväg att negera denna punkt.  

Till exempel, en 65-åring med känd hypertoni och tidigare blodtryck 195/125 och ett aktuellt 

liknande uppmätt värde. Patienten når tekniskt målet och skulle kunna uppfylla målet. Punkt 

B 8 bör inte ensamt göra inläggningen medicinskt motiverad.  

 

B 9. Plötsligt anfall eller medvetslöshet  

(komatös eller ej mottaglig för stimuli)   

 

Detta kriterium inkluderar en patient funnen i komatöst eller konfusoriskt tillstånd med okänd 

inssjukningstid t.ex. en patient funnen i sitt hem. Det inkluderar inte alkohol, intoxikation 

eller vanlig yrsel.  

 

B 10. EKG-mässiga eller kliniska tecken på akut myocardischemi.   

 

Även om myocardischemi ibland ej kan visualiseras EKG-mässigt, är detta kriterium endast 

giltigt om det framgår i dokumentationen att akut myocardischemi allvarligt övervägts på 

kliniska grunder.  

 

Stanna här om något av påståendena besvarats med JA 
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Medicinskt omotiverad inläggning 
 

Om alla ovanstående 15 frågor besvarats med NEJ ska inläggningen betecknas som 

medicinskt omotiverad. 

I en sådan situation ska ett X i en av rutorna i de följande formulären (C respektive D). 

 

C. ORSAKEN BAKOM DEN MEDICINSKT OMOTIVERADE 

INLÄGGNINGEN 
 

När en inläggning bedömts medicinskt omotiverad ska den huvudsakliga orsaken anges i 

nedanstående lista. Påståendena ska uppfattas gälla vid tillfället för inläggningen. Blott en ruta 

ska kryssas. Punkt nummer 11 ska väljas och specificeras om listan inte täcker det som gällde 

vid inläggningstillfället.  

 

C 1. Tidigarelagd planerad inläggning 

 

C 2. Specialistbedömning och/eller undersökning inför beslut om  

 Inläggningen kunde inte genomföras inom rimlig tid. 

 

C 3. Inläggning skedde för att undvika väntan på poliklinisk undersökning  

 

C 4. Lokal tradition (d.v.s. medicinsk handläggning som är otidsenlig)   

 

C 5. En lägre medicinsk omhändertagandenivå existerar inte.  

 

C 6. En lägre medicinsk omhändertagandenivå fanns inte tillgänglig  

 

C 7. Inläggningen beslutades av distriktsläkare eller specialistläkare   

 

C 8. Inläggningen krävdes av patienten eller anhöriga  

 

C 9. Inläggning för att bespara patienten kostnader (t.ex. bor långt från sjukhus)  

 

C 10. Sociala problem eller omständigheter  

 

C 11. Annat…………………………………………………………………………  

 

C 12. Framgår ej i journalen:  
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Medicinskt omotiverad inläggning (forts.) 
 

D. PATIENTENS BEHOV AV VÅRD/OMVÅRDNAD 

 

Detta formulär ska alltid fyllas i anslutning till det närmast ovanstående för att de en 

kompletterande information om det vårdbehov patienten hade vid tidpunkten för den 

medicinskt omotiverade inläggningen (se Vårdnivåer utanför sjukhuset, Britt Nilsson). Om 

mer än ett alternativ uppfattas passande ska den lämpliga vårdnivån definieras utifrån  

►Den minst vårdintensiva vårdnivån

►Att vård utanför sjukhuset föredras före slutenvård 

 

 

D 1. Inget eller litet behov av vård/omvårdnad   

 

D 2. Klarar ej ADL/omvårdnad fullt ut 

a) Tillsyn i hemmet med hemtjänst/motsvarande  

b) Tillsyn i kommunalt (eller motsvarande) boende (särskilt boende – SÄBO)  

 

D 3. Behov av stora medicinska insatser; klarar ADL 

a) Hemsjukvård/SÄBO (besök av distriktssjuksköterska/motsvarande)  

b) Hemsjukvård/SÄBO (besök av distriktssjuksköterska + läkare)  

c) Hemsjukvård som b) samt sjukvårdsjour/motsvarande på kvällar och nätter  

 

D 4. Behov av stora medicinska insatser; klarar ej ADL  

 

Omvårdnadsbehov dygnet runt med rätt omfattande insatser av DSK/motsvarande samt 

regelbundna läkarinsatser och sjukvårdsjour på kvällar och nätter.  

 

D 5. Läkarledda medicinska insatser; patienten klarar ej ADL  

 

I princip som en lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) med max 30 min inställes tid för 

läkare. 

 

D 6. ”Mellanvård”  

 

Osäkert om detta är tillämpbart för vår studie 

 

D 7. Annat…………………………………………………………………………. 


D 8. kan ej bedömas enligt journalanteckningar 
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Figur 1 Uppställning av de 15 kriterier som ingår i AEP för 

bedömning av akuta inläggningar 
Vårdintensitet 

Intravenös medicinering och/eller vätsketillförsel 

Behov av sjukhusteknologi 

Övervakning av vitala funktioner 

Kontinuerlig eller intermittent respiratorisk 

assistans 

observation av toxisk reaktion 

 

Tillståndets svårighetsgrad 

Dokumenterad stark klinisk misstanke om akut 

myokardischemi 

Plötsliga anfall eller medvetslöshet 

Oförmåga att röra kroppsdel 

Abnorm pulsfrekvens 

Uttalat lågt eller högt blodtryck 

Svår elektrolyt- eller blodgasrubbning 

Varaktig feber över 38˚C 

Aktiv blödning 

Förlust av syn eller hörsel 

Sårruptur eller sårrensning 
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Fråga som ställdes till sjuksköterskan och läkaren: 

 

 

 

 

Utifrån din kunskap om patientens tillstånd, anser du att 
patienten hade kunnat skrivas ut ett dygn tidigare? 
 

 Ja    Nej  

 

 

 

 

 

Fråga som ställdes till patienten: 

 


 

 

Utifrån ditt tillstånd, anser du att du kunnat skrivas ut ett 
dygn tidigare? 

 

 Ja    Nej  
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Till inneliggande patienter 

på akutmedicinsk avdelning  

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

 

Förfrågan om medverkan i en studie 
 

Det pågår ett forskningsprojekt vid Hälsouniversitetet med syftet att göra en bedömning av 

akutmedicinska inläggningar och för att bedöma patientens hälsorelaterade livskvalitet vid 

utskrivning. Detta för att i dagens samhälle ökar kraven, med begränsade resurser, att ge rätt 

vård på rätt plats.  

 

Om Du samtycker till att medverka i studien innebär det att Du svarar på ett antal frågor där 

Du bedömer din hälsorelaterade livskvalitet och utskrivningen från sjukhuset. Det tar omkring 

5-10 minuter att besvara frågorna. För att kartlägga orsaker till akutmedicinska inläggningar 

kommer uppgifter att hämtas från Din journal.  

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Svaren som du lämnar kommer att hanteras på ett 

konfidentiellt sätt d. v. s. inga utomstående får ta del av dina uppgifter. Dina svar i enkäten 

kommer inte på något sätt att påverka din fortsatta behandling eller bemötande i övrigt. 

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras som en vetenskaplig artikel och uppsats 

men hur just Du svarat kommer inte att kunna identifieras.  

 

Undertecknad projektledare eller en av sjuksköterskorna på avdelningen kommer att lämna ut 

enkäten till Dig. Då Du har svarat på frågorna lämnar Du den i ett kuvert, vid hemgång, till en 

sjuksköterska.  

 

Vid frågor kontakta någon av nedanstående. 

    

   

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ewa Idvall, Handledare  

Leg. Sjuksköterska 
Forskningshandledare Landstinget i Kalmar län 
evaid@ltkalmar.se   

 

 

 

 

Claes Hallert, Handledare 

Överläkare, internmedicin 

FoU – samordnare Närsjukvården i Östergötland 

claes.hallert@lio.se 

 

 

Merri Slavotic, projektledare  

Leg. Sjuksköterska 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

merri.slavotic@isv.liu.se   

XXXX-XXXXXX 
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