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ABSTRAKT 

 

Patienter spenderar generellt lång tid på akutmottagningen, och i samband med Akademiska 

sjukhusets LEAN-arbete för att effektivisera akutvården så gjordes denna tidsstudie. Syftet 

med studien var att undersöka hur lång tid patienter med bröstsmärta spenderar på 

akutmottagningen, hur lång tid det tar innan de blir triagerade och hur lång tid det tar innan de 

träffar en läkare. Könsskillnader och huruvida patienterna ankom i ambulans eller via 

reception studerades. Studien var en kvantitativ observationsstudie där 48 patienter deltog, 33 

kvinnor och 15 män. Medelåldern var 56 år, och ålderspannet var 21 – 91 år. Data insamlades 

av studenterna själva på akutmottagningen. Patienterna som inkluderades i studien ankom 

mellan klockan 9 - 16, måndag till fredag, under vecka 8-10 2010. 

 

Patienterna spenderade i genomsnitt 207 minuter på akutmottagningen. Triagering skedde i 

genomsnitt efter 21 minuter, och patienterna fick träffa en läkare efter 80 minuter. Männen 

ankom i högre utsträckning via ambulans (47 %, n=15) än kvinnorna (39 %, n=33). Män 

träffade en läkare i genomsnitt 34 minuter innan kvinnorna (m=57, m=91, p=0,048).  

 

Patienter som söker för bröstsmärta lämnar akutmottagningen relativt snabbt. Landstingets 

fyratimmarsmål uppnås under dagtid i 71% av fallen. Män fick träffa en läkare fortare än 

kvinnor. Skillnaden i behandlingstider mellan män och kvinnor är ett graverande problem för 

vården. Att vidare undersöka detta är ett mål för framtida forskning, för att kunna åtgärda 

dessa skillnader.  

 

Nyckelord: LEAN, akutmottagning, bröstsmärta, tidsstudie. 
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ABSTRACT 

Patients spend a long time at the emergency department, and the hospital is implementing 

LEAN to solve this problem. This time study was made in connection with the LEAN 

development processes at the hospital. The aim of this study was to investigate how long time 

patients spend at the emergency department, how long time elapsed before they were triaged, 

and how long time elapsed before they were seen by a doctor. Another aim was to investigate 

the differences between gender and ways of admission (by reception or by ambulance). The 

study is an observational study and 48 patients participated, 33 women and 15 men. Mean age 

was 56 years (range 21-91 years). The data was collected by the students, at the emergency 

department. Patients included in the study arrived between 9 am-4 pm, Monday to Friday, in 

the weeks 8 to 10 of 2010. 

 

The patients spent on average 207 minutes at the emergency department. They were triaged 

after on average 21 minutes, and were seen by a doctor after on average 80 minutes. 

Men were admitted by ambulance (47%, n=15) to a greater degree than women (39%, n=33). 

Men were seen by a doctor on average 34 minutes earlier than women (m=57, m=91, 

respectively, p=0,048).  

 

Patients that are diagnosed with chest pain leave the emergence department relatively fast. 

Landstingets four-hour time limit is kept during the daytime in 71% of the cases. Men were 

seen by a doctor faster than women. This time difference is a problem for both patients and 

the health care system. To further investigate these findings is a topic for future studies.  

 

Keywords: LEAN, emergency department, chest pain, time study. 
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INTRODUKTION 

 

Nyckelord: LEAN, akutmottagning, akutvård, bröstsmärta, tidsstudie. 

 

Akutmottagningens personal har till uppgift att prioritera, diagnostisera och vid behov 

behandla patienter med akuta sjukdomstillstånd. Akutmottagningen på Akademiska sjukhuset 

i Uppsala har ett stort antal vårdsökande, under 2009 besöktes akutmottagningen av mer än 

50000 patienter. Med ett så stort antal patienter är det naturligt att det uppstår långa 

väntetider. Patienterna sorteras i olika grupper som tas omhand inom olika långa tider 

(Statistik – Akademiska Web, 2010). En viktig faktor för att öka patienters tillfredställelse på 

akutmottagningen är att minska väntetiden (Travers& Lee, 2006). När patienten kommer till 

akutmottagningen anmäler denne sig i receptionen och beskriver vad anledningen till besöket 

är. Patienten skrivs in och tas omhand beroende på sökorsak. Därefter får patienten träffa en 

sjuksköterska som triagerar patienten d.v.s. bedömer hur akut tillståndet är. Efter att prover 

och kontroller är tagna, av antingen sjuksköterskan eller ibland av en undersköterska, får 

patienten träffa en läkare för vidare undersökning, bedömning och eventuellt andra 

specialiserade utredningar som t.ex. röntgenundersökning och eventuellt nya provtagningar, 

beroende på vad tidigare provsvar visat. När patienten anländer i ambulans, blir patienten 

mottagen av en sjuksköterska och rapportering från ambulanspersonalen sker. Sedan förs 

patienten i de flesta fall till akutrummet för vidare bedömning, provtagning och behandling. 

Här finns möjligheter till kontinuerlig uppföljning av vitala parametrar, och stabilisering av 

patientens tillstånd i form av t.ex. intravenösa infusioner, syrgas och läkemedelsbehandling. 

Beroende på om patientens tillstånd är stabil eller inte stannar patienten olika lång tid på 

akutrummet. Härifrån kan patienten föras över till exempelvis ett vanligt undersökningsrum, 

operation, röntgenmottagning eller vårdavdelning. 

 

På Akademiska sjukhusets akutmottagning arbetar läkarna med så kallad rotationstjänst, 

vilket innebär att de har sin stationering på akutmottagningen under vissa veckor under året. 

Det finns alltså ännu inga fast anställda akutläkare på akutmottagningen. Detta ställer stora 

krav på sjuksköterskorna som till stor del har en arbetsledande roll och förväntas att kunna 

samarbeta med ett stort antal läkare med olika specialistutbildningar. Det är slutligen läkaren 

som har det medicinska ansvaret för patienterna.  
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Sjuksköterskor prioriterar och sorterar patienterna efter tillstånd och symtom genom en så 

kallad triagemetod, som betyder välja ut. Patienter med livshotande tillstånd måste bedömas 

och behandlas av läkare omedelbart, medan patienter med mindre allvarliga sjukdomstillstånd 

eller skador väljs ut i turordning efter skadans/sjukdomens art. Detta innebär att det är 

skadan/sjukdomens art och inte hur länge patienten har varit på akutmottagningen som räknas 

vid omhändertagande av patienten (Wikström, 2006). Den triage modell som i huvudsak 

används vid akutmottagningen på Akademiska sjukhuset kallas Manchester Triage Scale 

(MTS), den anger inom vilken tid patienten ska tas omhand av läkare (Forsgren, Forsman & 

Carlström, 2009). Modellen illustrerar olika tidsprioriteringar och patienterna indelas i olika 

färger, beroende på prioritet (Se tabell 1.), (Widfeldt & Örtenwall, 2005).  

 

Tabell 1. Tidsprioriteringar enligt MTS. Tiden motsvarar den längsta väntetid som är 
accepterad utifrån de symtom patienten har.  
 

 
                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                              (Widfeldt & Örtenwall, 2005) 

 

 

Patienterna tas omhand enligt följande: Livsuppehållande åtgärder (omedelbart), livshotande 

tillstånd (max 10 min), Farliga tillstånd (upp till en timme) och övriga tillstånd (tas om hand i 

mån av tid) (Akademiska.se, 2010).  

 

Sjuksköterskor får ofta avgöra patient prioritering och brådskande status för akut bedömning 

och behandling av symtom på till exempel hjärtinfarkt. Sjuksköterskans bedömning grundar 

sig på kliniska fynd, patientdata, tidigare sjukdomshistoria, liksom deras egna attityder, 

uppfattningar och övertygelser, omvårdnadskunskap, och erfarenhet av arbete på 

akutmottagningen. Viktiga ledtrådar är allmänt utseende, vitala parametrar, bröstsmärta och 

Kategorier  Benämning  Färg  Maximal väntetid  
1  Omedelbart  Röd  0 min.  
2  Mycket brådskande  Orange  10 min.  
3  Brådskande  Gul  60 min.  
4  Standard  Grön  120 min.  
5  Icke -akut  Blå  240 min.  
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transportsätt. Sjuksköterskans främsta mål vid hjärt-triage beslut är att patienten får en snabb 

EKG-undersökning, att prover tas samt en snabb medicinsk utvärdering (Arslanian-Engoren, 

2009). Enligt en studie från USA, av Arslanian- Engoren (2001) uppfattade sjuksköterskor 

som utförde triagering, att män var i större behov av akut triage, fastän de hade samma 

symtom som kvinnor. Samt att de var mer benägna att överväga en hjärt- kärl diagnos hos 

män. Resultaten av studien som gjordes av Arslanian- Engoren (2001) tyder på att 

könsfördomar kan vara orsak till skillnader i triage beslut för kvinnor med symtom som tyder 

på kranskärlssjukdom. Enligt en annan studie från Kanada, betonas att könsskillnader i 

incidens av allvarlig sjukdom och vård finns, men det är inte klarlagt om det rör sig om 

skillnader i symtom eller skillnader i beslutsfattandet bland patienter, närstående eller 

sjukvårdspersonal (Fowler, Filate, Hartleib, Frost, Lazongas & Hladunewich, 2009). 

  

Bröstsmärtor 

Till en akutmottagning kommer patienter med många olika symtom. En av de vanligaste 

patientkategorierna är de som söker för bröstsmärtor, vilket kan vara allt från ofarligt till 

livshotande (Wikström, 2006). En del patienter kommer gående och andra kommer med 

ambulans till akutmottagningen. I en studie vid universitetssjukhuset i Örebro, angående 

faktorer som påverkar patientens användning av ambulans vid bröstsmärtor, visade det sig att 

patienter med kunskap om bröstsmärtor i högre grad anlände med ambulans till 

akutmottagningen (Thuresson et al., 2008). 

 

Vid kärlkramp och hjärtinfarkt är ett mycket vanligt symtom bröstsmärta. Bröstsmärta kan 

beskrivas på många olika sätt. Den typiska smärtan beskrivs som att den sitter bakom 

bröstbenet med strålning till vänster arm, men variationerna på beskrivningar av smärtan är 

stora. Vissa patienter kan uppge tryck i bröstet, andra kan beskriva strålningar upp i käkarna. 

Många talar om att det känns som ett skärp som dras åt runt bröstkorgen. En del patienter 

upplever ingen smärta utan har endast andningssvårigheter och ångestliknande symtom. 

Andra patienter har inte smärtor, dessa uppsöker vanligen inte sjukvården och dessa infarkter 

blir därför aldrig upptäckta och brukar kallas tysta infarkter (Grefberg& Johansson, 2007). 

 

Anamnesen, patientens beskrivning av sina symtom är en mycket viktig del i undersökningen 

hos personer med bröstsmärtor. Här framkommer uppgifter om smärtans art, lokalisation, 

varaktighet och utlösande faktorer. Även livsstilsfaktorer som sociala förhållanden, 

underliggande sjukdomar som t.ex. diabetes är viktig information som framkommer i 
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anamnesen. Rökvanor och förekomst av kärlsjukdom i familjen är andra viktiga faktorer att ta 

hänsyn till. Den första akuta undersökningen innebar att saturation, puls, blodtryck, EKG,  

temperatur kontrolleras och att blodprover tas (Wikström, 2006). I provtagningen är 

mätningen av troponiner en viktig del vid diagnostisering av hjärtinfarkt. En handläggningstid 

inom en timme för provtagning till provsvar bör uppnås. Enligt Ervasti, Penttilä, Siltari, 

Delezuch & Punnonen (2008) råder det oklarhet om varför förseningar av provsvar uppstår, 

trots det faktum att patientens prover ofta tas tidigt, och patienten sedan befinner sig på 

akutmottagningen under lång tid. 

 

Väntetider  

För att minska väntetider på akutmottagningen inför Akademiska Sjukhuset just nu LEAN-

systemet. Filosofin inom LEAN grundar sig i förbättringsprocesser inom företagsvärlden. 

Efter införandet av LEAN principerna på en akutmottagning i Kanada förbättrades 

patientflödet och patienttillfredsställelsen, samt tiden som patienten var på akutmottagningen 

minskade (Ng, Vail, Thomas & Schmidt, 2010). Denna metod har på senare tid börjat 

tillämpas inom svensk sjukvård.  Syftet med tillämpningen är att förbättra kvaliteten och 

säkerheten i patientens vård, minska antalet förseningar och minska längden på patientens 

vistelse samt förbättra arbetsmiljön för de anställda. Målet är att uppnå förbättringarna utan att 

använda några extra resurser (Decker & Stead, 2008). 

 

 I en amerikansk studie som pågick i fem år, har det bekräftats att tidsstudier är en effektiv 

metod för att identifiera områden, som orsakar dröjsmål i patientvården. Olika delar 

studerades, som när triagering genomfördes, första medicinska bedömning skedde, tiden till 

att patienten skrevs ut från akutmottagningen och administrativa insatser bedömdes. Dessa 

delar visade ett mått på effektiviteten på akutmottagningen, samt kunde påvisa källor till 

förseningar och ineffektivitet (Kyriacou, Ricketts, Dyne, McCollough & Talan, 1999). Att 

indela personalen i triageteam med läkare och sjuksköterska har enligt Patel & Vinson, 2005 

visat sig vara associerat med minskad tid till läkarbedömning samt minskat antalet patienter 

som avvek från akutmottagningen utan ha blivit undersökta av läkare.  

 

Under 2009 togs ett beslut av landstinget i Uppsala län att Akademiska sjukhuset skulle införa 

en fyra- timmarsregel på akutmottagningen, för att minska väntetiderna för patienterna. Ifall 

målet uppnås utgår en bonus till sjukhuset, men om målet inte uppfylls utgår böter. Fyra- 

timmarsregeln innebär att patienten förväntas vara läkarbedömd och färdig för antingen 
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inskrivning på annan avdelning eller klar för hemgång inom fyra timmar från det att patienten 

anlände till akutmottagningen. Idag finns inget system som kan mäta den faktiska tiden för de 

olika momenten på akutmottagningen Därför har vi valt att titta på de faktiska tiderna, vilka 

behöver studeras närmare, för att se om det finns möjlighet att förbättra patientflödet. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lång tid patienter med bröstsmärta befinner sig 

på akutmottagningen för att få en uppfattning om den sammanlagda tidsåtgången samt hur 

länge delmomenten i vårdprocessen tar för denna patientgrupp. Syftet är även att undersöka 

genusrelaterade faktorer. 

 

Frågeställningar  

Hur många timmar befinner sig patienter med bröstsmärta på akutmottagningen? 

Hur lång tar det innan patienten träffar en läkare? 

Hur lång tar det innan patienten träffar en sjuksköterska och blir triagerad? 

Finns det någon skillnad i vårdtid beroende på kön? 

 

METOD 

 

Design 

Studien är en kvantitativ observationsstudie med deskriptiv design. 

 

Urval 

Inklusionskriterier: Alla patienter som sökte vård för bröstsmärta på akutmottagningen mellan 

klockan 9-16, måndag till fredag, vecka 8-10 2010. Orsaken till att alla patienter oavsett kön, 

ålder och ankomstsätt inkluderades, möjliggjorde ett maximalt antal medverkande i studien. 

Exklusionskriterier: patienter som ej var orienterade till tid, person och rum.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen gjordes genom observation och notering av tider för de olika momenten. 

Dessa tider nedtecknades i ett formulär, en ”händelselista”, utformat för denna studie.  

 

      Händelselista:  

1. Anmäler sig i receptionen. 

2. Ankommer med ambulans. 
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3. Triagering. 

4. Kommer in på undersökningsrum. 

5. Kontroller och prover tas enligt rutiner. 

6. Träffar en sjuksköterska. 

7. Träffar en läkare. 

8. Ordination av läkemedel, prover, röntgenundersökningar eller specialistläkare. 

9. Genomfört läkemedel, prover, röntgenundersökningar eller specialistläkare. 

10. Slutgiltigt behandlingsbeslut. 

11. Lämnar akutmottagningen. 

 

Tillvägagångssätt  

Patienten tillfrågades om denne ville delta i studien, och sedan lämnades ett informationsbrev 

till patienten om vad studien gick ut på och vad detta innebar för patienten (Se bilaga 1). Efter 

detta gavs även muntlig information. Patienten gav sitt medgivande och var sedan inte längre 

aktiv i studien. Efter detta följdes patienten under vistelsen på akutmottagningen av en student 

som noterade händelserna i en kodad händelselista tills patienten lämnade akutmottagningen. 

De patienter som anlände under förmiddagen inkluderades i studien, eftersom det då fanns en 

större möjlighet att följa dessa genom hela vistelsen på akutmottagningen.  

 

Informationen samlades in genom observation av patienten, samt genom konversationer med 

undersköterska och sjuksköterskor samt med läkare.  

 

Dataanalys 

Dataanalys utfördes med hjälp av dataprogrammet Statistical Package for Social Sciences, 

(SPSS) 17.0. För att beskriva patientgruppen användes deskriptiv statistik. Detta redovisas 

som medelvärde, standardavvikelser och procent. För att jämföra resultaten på intervall- och 

kvotskalenivå (ålder, tid till att patienten träffar läkare, sjuksköterska och vårdtid) användes t-

test, bivariat data (kön och ankomstsätt) analyserades med hjälp av Chi2 test. Signifikansnivå 

p < 0,05 användes. 

 

 

Etiska överväganden 

Ingen etikansökan behövde författas för denna studie. Studien godkändes av 

verksamhetschefen och avdelningschefen på akutmottagningen samt av klinisk handledare. 
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Skriftig och muntlig information gavs till personalen på avdelningen samt till deltagande 

patienter. Deltagandet var frivilligt och kunde när som helt avbrytas. Data behandlas 

konfidentiellt. Resultatet presenteras så att ingen person kan identifieras. 

 

Resultat 

Patienter som söker för bröstsmärta är en av de vanligaste patientkategorierna, som söker vård 

på akutmottagningen. I studien deltog 48 patienter och den hade inget bortfall.  

 

Populationen bestod av män (n=15) och kvinnor (n=33), medelåldern på patienterna var 56 år, 

(range=21- 91år). Patienterna anlände antingen via reception (n=28) eller ambulans (n=20). 

Det var 47 % (n=7) av männen som ankom i ambulans, och 53 % (n=8) kom via receptionen. 

Av kvinnorna var det 39 % (n=13)som ankom i ambulans och 61 % (n=20) via receptionen. 

 

Patienter som anlände med ambulans (m=194 minuter, SD= 89,5minuter ) skrevs in på annan 

avdelning eller gick hem i medeltal 24 minuter tidigare, än patienter som ankom via 

receptionen (m=218 minuter, SD=97,8 minuter) på akutmottagningen. (Se figur 1.) 

 

.  

Figur 1: Vårdtid på akutmottagningen relaterat till ankomstsätt. 

 

 

Antal timmar patienten befinner sig på akutmottagningen.  
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Resultatet av studien visar att majoriteten av patienterna var klara för inskrivning på annan 

avdelning eller klara för hemgång inom fyra timmar (n=34, 71%.) Patienterna som sökte vård 

för bröstsmärta tillbringade i medelvärde 207 minuter (SD=94 minuter) på akutmottagningen. 

Patienten som stannade längst var kvar i 448 minuter, och patienten som stannade kortast var 

kvar i 65 minuter. Kvinnor var kvar i genomsnitt 205 minuter (SD=84 minuter) och männen 

var kvar i genomsnitt 213 minuter (SD=116 minuter.) 

 

Tid innan patienten träffar en läkare 

Medelvärdet var 80  minuter innan patienterna fick träffa en läkare. Det tar olika lång tid att 

träffa läkare beroende på kön. Män träffade en läkare efter i genomsnitt 57 minuter, kvinnor 

träffar en läkare efter i genomsnitt 91 minuter. Det var en signifikant skillnad på 34 minuter 

mellan könen (p=0,048). Se figur 2. 

 

 

 
Figur 2. Tid innan patienten träffar en läkare relaterat till kön. 

 

 

 

 

Tid det tar innan patienten träffar en sjuksköterska och blir triagerad 

Medelvärdet innan patienterna blev triagerade av en sjuksköterska var 21 minuter (SD=29 

minuter). Män blev triagerade efter i genomsnitt 15 minuter (SD=19 minuter), kvinnorna blev 
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triagerade efter i genomsnitt 24 minuter (SD=32 minuter). Skillnaden mellan könen var nio 

minuter. Se figur 3. 

 

 
Figur 3. Tid det tar innan patienten träffar en sjuksköterska och blir triagerad uppdelat på kön. 

 

Skillnad i vårdtid beroende på kön 

Män lämnade akutmottagningen efter i genomsnitt 213 minuter (SD=116 minuter), kvinnor 

lämnade akutmottagningen efter igenomsnitt 205 minuter (SD=84 minuter). 

 

 
 



13 
 

Diskussion 
 
Den genomsnittliga tiden patienterna spenderade på akutmottagningen var 207 minuter. Den 

genomsnittliga tiden innan patienterna träffade en läkare var 80 minuter. Det fanns stora 

könsskillnader i tiden innan patienten fick träffa en läkare; män träffade en läkare efter i 

genomsnitt 57 minuter, och kvinnor efter 91 minuter. 

 

Att patienterna vistades olika lång tid på akutmottagningen, var enligt författarna väntat, men 

att den genomsnittliga tiden som patienterna spenderade på akutmottagningen låg inom 

landstingets fyratimmarsmål, var kanske inte lika väntat, eftersom den generella 

uppfattningen bland allmänheten är att det tar mycket lång tid. Det faktum att studien pågick 

dagtid anser författarna vara en bidragande orsak till att tidsmålet uppfylldes i de flesta fall, 

därför att mer personal finns att tillgå samt att patienttillströmningen är mindre på 

förmiddagen. Det är en allmän uppfattning att det är lång väntetid på akutmottagningen och 

en viktig faktor för att öka patienternas tillfredsställelse är enligt Travers & Lee (2006), att 

minska väntetiden. Faktorer som att det är ganska lugnt på förmiddagen samt att kardiolog 

finns att tillgå, samt ett effektivt triageringssystem är enligt författarna bidragande orsaker till 

att minska väntetiden. Däremot sågs lunchraster, skiftbyte och en ökning av ankommande 

patienter under dag- eftermiddag som en bidragande orsak till, som författarna uppfattade det, 

ett avstannande av patientflödet.  

 

Det är enligt författarna viktigt att ta hänsyn till att det är patienter med bröstsmärtor som har 

studerats, då detta enligt Wikström (2006), kan vara ett livshotande symtom. Detta medför 

naturligtvis att dessa patienter initialt tas snabbt omhand för en första bedömning. Således 

speglar inte resultatet av väntetider i denna studie alla patientgrupper på akutmottagningen. 

Det hade varit intressant att studera patienternas väntetider under hela dygnet, istället för 

endast under dagen, för att få en mer heltäckande bild av väntetiden. 

 
Författarna ansåg att medeltiden till att patienten träffade en läkare var förvånansvärt lång, då 

bröstsmärtor enligt (Wikström, 2006), kan vara ett livshotande symtom. Det kan förklaras 

med att erfarna sjuksköterskor har gjort en initial bedömning och ansett att patienten inte är i 

behov av att omedelbart träffa en läkare. Samt att en effektiv triagering, kunde särskilja de 

mindre akuta fallen från de mer akuta. Det varierade naturligtvis, somliga patienter fick träffa 

läkare inom några få minuter, beroende på symtombild och transportsätt. Det var inte möjligt 

att se om patienter som kom med ambulans verkligen var sjukare än de som anlände via 
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receptionen, vilket naturligtvis hade varit intressant att följa upp. Det bekräftas nämligen i en 

studie av Arslanian- Engoren, (2001), att formen av transportsätt bidrar till en snabbare 

medicinsk bedömning. Att män oftare ankom med ambulans kan vara en bidragande orsak till 

att de träffade en läkare fortare än kvinnor som oftare ankom via receptionen. I en studie av 

Thuresson et al. (2008), beskrevs det att patienter med kunskap om bröstsmärtor i högre grad 

anlände med ambulans. Det bekräftas däremot inte att män skulle vara mer kunniga om 

bröstsmärtor och därmed kan det inte förklaras att män ankom oftare med ambulans till 

akutmottagningen med bröstsmärtor. 

 

Det stämmer väl överens med författarnas uppfattning, att de som anlände med ambulans 

träffade läkare inom kortare tid. Det kan enligt författarna bero på att patienten i de flesta fall 

kom in i akutrummet, där det för det mesta fanns en läkare på plats och även att de mest 

erfarna sjuksköterskorna var stationerade där. Att det kunde dröja lång tid till läkarbedömning 

anser författarna berodde på att läkarna litade på att sjuksköterskorna hade gjort en initialt 

riktig bedömning avseende prioritetsordning. 

 
Triagering utförd av sjuksköterska skedde enligt författarna mycket snabbt, då medeltiden var 

21 minuter. Det fanns även här skillnader i tid, då anamnesen hos patienterna skiljde sig åt. 

Enligt Grefberg & Johansson (2007), kan bröstsmärtor beskrivas med stora variationer och 

kan även liknas vid ångestsymtom. Författarna anser att den stora variationen på symtom kan 

vara en bidragande orsak till olika långa tider till triagering. Att variationen i tid till triagering 

uppstod var naturlig.  Det som bidrog till detta var enligt författarna, de patienter som ankom 

med ambulans, då dessa blev triagerade relativt omgående på akutrummet. Det uppfattades 

som att tillgången på sjuksköterskor var god, relaterat till antalet patienter som sökte vård för 

bröstsmärtor. Detta kan enligt författarnas syn på saken vara en bidragande orsak till att 

triagering skedde inom en sammantaget ganska kort tid. En studie av Patel & Vinson (2005), 

har visat att indela personalen i triageteam med läkare och sjuksköterska, är ett bra sätt att 

minska tid till läkarbedömning samt att minska incidensen av patienter som avviker från 

akutmottagningen utan att träffat läkare. Detta bekräftas av författarna då inga patienter avvek 

från akutmottagningen utan att ha träffat läkare. Detta system används på akutmottagningen 

på Akademiska sjukhuset i Uppsala och är enligt författarna ett effektivt system för att skilja 

brådskande fall ifrån mindre brådskande.  
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Vad beträffar den statistiskt signifikanta tidsskillnaden beroende på kön, i avseende att få 

träffa en läkare finns det enligt författarna en anmärkningsvärd skillnad. Skillnaden på 34 

minuter får anses som en mycket stor skillnad. Förklaringar till detta är svåra att få svar på, 

men enligt Arslanian-Engoren (2001), uppfattade sjuksköterskor att män var i större behov av 

akut triage än kvinnor, trots att båda könen hade samma symtom. Författarna tror att det 

fortfarande finns orättvisor beträffande lika vård mellan könen. Det finns ingenting som 

bevisar att skillnader medvetet har tagits mellan könen, det kan bero på anamnesen som 

patienten förklarat eller andra medicinska bedömningar. Det är ändå anmärkningsvärt, för 

även en studie från Kanada (Fowler et al 2009), har visat att könsskillnader vid incidens av 

allvarlig sjukdom finns. Däremot är det inte klarlagt om det är skillnader i symtom eller 

skillnader i beslutsfattande av personal, patienter eller anhöriga. 

 

 

Metoddiskussion 

Metoden med tillfrågande och efterföljande observation var mycket välfungerande. Ingen 

patient motsatte sig medverkande. Valet av metod med att personligen närvara vid 

akutmottagningen och utföra datainsamlingen istället för att överlämna detta till personal eller 

patienter anser författarna eliminerade bortfallet. Genom att patienterna blev informerade om 

att de inte behövde vara aktiva själva så anser författarna att viljan till att medverka ökade. 

Författarna noterade att patienterna inte var så benägna att läsa informationsbrevet, däremot 

lyssnade de gärna när det förklarades muntligen för dem vad studien hade för avsikt. Det kan 

enligt författarna förklaras med att patienterna inte var redo att ta till sig skriftlig information 

när de var sjuka. 

Problematiken låg i tidskategorierna. Kategorierna som innefattade läkarens ordinationer och 

när dessa genomfördes, samt vilken tid läkaren tog ett slutgiltigt behandlingsbeslut, blev svåra 

att definiera. Det var praktiskt mycket svårt att definiera när och vilka beslut läkaren tog, 

eftersom läkarna ofta inte mindes själva eller inte tidsmässigt kunde definiera när besluten 

togs. Dessa problem upptäcktes tämligen omgående och kategorierna blev i slutändan till stor 

del antingen tomma eller till irrelevant data. Triagekategorin blev i princip till den tid då 

patienten träffar en sjuksköterska eftersom det endast finns undersköterskor i receptionen. 

Dessa får ej triagera patienter. Användningen av flera olika tidskategorier i händelselistan 

försvårade datainsamlingen, då det blev många tider att samla in. Det var svårt att följa alla 

händelser och registrera tiderna för dessa. De flesta av tiderna som samlades in tillförde inte 
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resultatet någonting av relevans. Däremot blev de tider som besvarade frågeställningen för 

studien registrerade och kunde användas i resultatet. Författarna anser att det är viktigt att i 

förväg analysera vad som ska registreras för att vara relevant för resultatet, för att undvika 

onödigt administrativt arbete. 

Det faktum att datainsamlingen endast skedde måndag till fredag mellan 9-16 utgjorde även 

detta ett problem för att få data som representerar hela dygnet. Det finns fler läkare och 

sjuksköterskor på plats under dagarna, jämfört med kvällar och nätter. Kardiolog finns på 

akutmottagningen mellan 9-16 vilket troligen bidrar till att antalet behandlade patienter är 

större på dagtid, än på kvällar och nätter. 

 

 

 

Slutsats 

Patienter som söker för bröstsmärta lämnar akutmottagningen relativt snabbt. Landstingets 

fyratimmarsmål uppnås under dagtid i 71% av fallen. Män fick träffa en läkare fortare än 

kvinnor. Skillnaden i behandlingstider mellan män och kvinnor är ett graverande problem för 

vården. Att vidare undersöka detta är ett mål för framtida forskning, för att kunna åtgärda 

dessa skillnader.  
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Bilaga 1. Patientbrev och dataformulär. 

 
Till dig som är patient på akutmottagningen                                                

och som söker vård för bröstsmärta. 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i en studie på akutmottagningen.  

Studien görs inom ramen för Sjuksköterskeprogrammet och kommer att redovisas som en 

examenuppsats. Syftet med denna studie är att undersöka hur lång tid patienter med 

bröstsmärta befinner sig på akutmottagningen för att få en uppfattning om den sammanlagda 

tidsåtgången samt hur länge de olika vårdstegen tar. Deltagandet innebär att vi kommer att 

följa din väg genom akutmottagningens olika vårdsteg. Vi kommer att anteckna vid vilka 

tidpunkter du får komma in på ett undersökningsrum, när du får träffa en läkare, när du gör 

eventuella undersökningar och så vidare.  

 

Denna studie görs på uppdrag av ledningen på akutmottagningen. Resultatet av denna studie 

kan sedan användas för att effektivisera vården och minska väntetiderna. 

Du kommer själv inte att behöva vara aktiv. Du kan när som helst välja att avbryta studien, 

och din vård kommer inte att påverkas på något vis. All information kommer att behandlas 

konfidentiellt och resultatet redovisas så att ingen blir igenkänd. 

 

Du kan prata med oss eller med handledare Åsa Muntlin om du har några frågor. 

Uppsala den 19 / 2 2009 

 

Jonas Öhrn                                                                         Mats Sundqvist 

Jonas.Ohrn.7501@student.uu.se                                        Mats.Sundqvist.9785@student.uu.se  

0702 – 765 935                                                                   0703 – 067 913 

 

Åsa Muntlin Athlin  

asa.muntlin@pubcare.uu.se, 018-471 66 67  
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                  Kodnummer:  

 

Kön:                      Man           Kvinna 

 

Ålder: 

 

Ankomstsätt:         Själv          Ambulans 

 

 

Händelselista:  

 

 Anmäler sig i receptionen. 

 Ankommer med ambulans. 

 Triagering. 

 Kommer in på undersökningsrum. 

 Kontroller och prover tas enligt rutiner. 

 Träffar en sjuksköterska. 

 Träffar en läkare. 

 Ordination av läkemedel, prover, röntgenundersökningar eller specialistläkare. 

 Genomfört läkemedel, prover, röntgenundersökningar eller specialistläkare. 

 Slutgiltigt behandlingsbeslut. 

 Lämnar akutmottagningen. 


