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Åtgärder för att öka tillgängligheten på 
akutmottagningen 

Syfte och omfattning 
För att öka tillgängligheten på akutmottagningen ska endast patienter som söker akut handläggas 

där. Dokumentet beskriver det direktörsbeslut som togs 2/3-2017 (Dnr: AS2017-0001) för att öka 

tillgängligheten på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset. 

Bakgrund 
Akutmottagningens uppdrag är att dygnet runt årets alla dagar vara öppen för akut sjuka patienter 

som antingen kommer in med ambulans eller som söker själva med akuta besvär. Cirka 150 patienter 

tas emot varje dygn. För att på ett patientsäkert sätt klara detta behövs personal och lokaler som är 

anpassade till uppdraget 

Aktuellt  
En kartläggning av patientflödena på akutmottagningen har visat att förutom akut sjuka patienter 

finns också patienter som av andra anledningar behandlas och vårdas på akutmottagningen. Detta 

innebär att akutmottagningens förmåga att på ett säkert sätt ta emot akut sjuka patienter påverkas 

negativt.  

Beslut 
För att akutmottagningen på ett patientsäkert sätt ska kunna ta emot akut sjuka patienter beslutar 

sjukhusdirektören därför att:  

 Patienter som vårdas på andra sjukhus och där beslut om inläggning på AS har fattats, ska 

föras direkt till den aktuella vårdavdelningen utan att passera akutmottagningen. Kontakt 

mellan inremitterande och mottagande läkare är obligatorisk. 

 Planerade återbesök ska inte ske på akutmottagningen, utan på respektive 

specialistmottagning. 

 Patienter som läggs in från specialistmottagning ska skrivas in direkt på avdelning från den 

egna mottagningen utan att passera akutmottagningen 

 Patienter ska inte förberedas inför operation på akutmottagningen (prioriteringsgrad ett och 

två är undantagna). 

Beslutet har föregåtts av samverkan med de fackliga organisationerna i enlighet med regionens 

samverkansavtal. 
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Dokumenthistorik 

Beslutsfattare: Per Elowsson, Sjukhusdirektör. 

Beslut delges: Sjukhusledning, Verksamhetsledning Kirurgi, Verksamhetsledning Ortopedi, 

Verksamhetsledning Neurologi, Verksamhetsledning Intern och akutmedicin 
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