
 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 1-17 

Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 

 

 

Plats: Sal A, Regionens hus 

§ 9 Akuta besök i primärvård och vid 
akutmottagningar 
Diarienummer RJL 2015/980 
Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta   

 att ett arbete ska påbörjas för att patienter i första hand ska 

söka sig till närakuter i primärvården och att sjukhusens 

akutmottagningar är till för allvarliga sjukdomstillstånd, 

olycksfall och livshotande tillstånd.  

Sammanfattning 

Region Jönköpings län ser ett behov av att ändra patientströmmar 

och sökmönster från akutmottagningarna i länet till att 

primärvården ska vara förstahandsval vid sjukdom. En av flera 

föreslagna aktiviteter är att införa rutiner för att de patienter som 

kommer med ambulans, allvarliga sjukdomstillstånd, olycksfall 

eller andra livshotande tillstånd, kommer direkt till sjukhuset och 

att övriga omhändertas på vårdcentralerna.  

 

Ett stort antal patienter söker sig till akutmottagningarna som 

första vårdinstans. Patienter som istället borde kunnat tas om hand 

inom primärvården. Detta har gett en stor ökning av patienter 

framförallt på akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov. Det 

finns nu ett stort behov av ytterligare åtgärder för att komma till 

rätta med detta problem. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-29 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Marcus Eskdahl meddelar att han vid nämndens sammanträde 

kommer att ta upp frågan om en jourcentral på Ryhovsområdet. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
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Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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Folkhälsa och sjukvård  

Anette Peterson  

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

Akuta besök i primärvård och vid 
akutmottagningar 

Förslag till beslut 
 Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att ett arbete ska påbörjas 

för att patienter i första hand ska söka sig till närakuter i primärvården och 

att sjukhusens akutmottagningar är till för allvarliga sjukdomstillstånd, 

olycksfall och livshotande tillstånd.  

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ser ett behov av att ändra patientströmmar och sökmönster 

från akutmottagningarna i länet till att primärvården ska vara förstahandsval vid 

sjukdom. En av flera föreslagna aktiviteter är att införa rutiner för att de patienter 

som kommer med ambulans, allvarliga sjukdomstillstånd, olycksfall eller andra 

livshotande tillstånd, kommer direkt till sjukhuset och att övriga omhändertas på 

vårdcentralerna.  

 

Ett stort antal patienter söker sig till akutmottagningarna som första vårdinstans. 

Patienter som istället borde kunnat tas om hand inom primärvården. Detta har gett 

en stor ökning av patienter framförallt på akutmottagningen på Länssjukhuset 

Ryhov. Det finns nu ett stort behov av ytterligare åtgärder för att komma till rätta 

med detta problem. 

Information i ärendet  
Under 2015 genomfördes en utredning för att se patientströmmar, konsumtion och 

sökmönster i Region Jönköpings län. Utredningen visar att både antalet 

primärvårdbesök och besök på akutmottagningen har ökat.  

 

Antalet besök på akutmottagningarna har från 2009 ökat med 21 procent. Även 

inom primärvården har det skett en ökning. Ökningen inom primärvården bedöms 

delvis vara en indikationsglidning, medan ökningen på akutmottagningarna 

framförallt i Jönköping kan bero på att primärvården inte kunnat möta den ökade 

efterfrågan. I en tidigare studie av Bodil Borgström Varför man söker akuten 

Ryhov med lindriga skador och sjukdomstillstånd, var slutsatsen att människors 

oro för dem till akutmottagningen trots att de inte uppenbart har ett behov av 

akuta vårdinsatser. Inom akutmottagningen vid Länssjukhuset Ryhov har effekten 

blivit ett för stort söktryck och situationen är sådan att det krävs åtgärder.  
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I utredningen 2015 föreslås att akutmottagningarna enbart ska nyttjas för 

allvarliga sjukdomstillstånd, olycksfall och livshotande tillstånd eller vad som 

anges i faktadokumentet Akutsjukvård.  Primärvården, vårdcentralerna och 

jourcentraler utgör basen i sjukvården och har ett geografiskt ansvar för listade 

patienter. Den ska därmed utgöra första vårdinstans.  

 

Utredningen genomförd i Region Jönköpings län stämmer väl med en nyligen 

genomförs nationell utredning av Göran Stiernstedts Effektiv vård - 

Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom 

hälso- och sjukvården.  
 

Göran Stiernstedt pekar på att många patienter söker sig till sjukhusakuten 

i stället för primärvården med följd att patienter inte sällan befinner sig på fel 

vårdnivå. Sjukhusens akutvård är väsentligt dyrare än motsvarande vård inom 

primärvården. Utredningen bedömer att den nuvarande strukturen och 

uppdragsfördelningen vad gäller primärvård och sjukhusanknuten vård är en 

viktig bidragande orsak till ineffektivitet i hela hälso- och sjukvårdssystemet.  

 

Utredningen föreslår att det i lagen ska införas ett remisskrav för akut hälso- och 

sjukvård vid sjukhus. Remisskravet innebär inte någon särskild formalia, utan 

handlar om att patienten ska ha bedömts behöva sjukhusens akutsjukvård av 

primärvård, telefonrådgivning, 112 eller annan sjukvårdsaktör med kompetens att 

bedöma detta.   

 

I Region Jönköpings län finns nu ett behov att ändra länsinvånarnas nuvarande 

konsumtion- och sökmönster. Flera aktiviteter har genomförts men ännu ses ingen 

större effekt på antalet som söker sig till akutmottagningarna. Genom att 

förtydliga primärvårdens närakutuppdrag och att sjukhusens akutmottagningar är 

till för allvarliga sjukdomstillstånd, olycksfall och livshotande tillstånd bedöms 

flödet kunna styras effektivare från akutmottagningarna till rätt vårdinstans.  

Beslutsunderlag  
 Utredning: Patientstömmar, konsumtion och sökmönster RJL 2015/980 

Beslutet skickas till  
Folkhälsa och sjukvård  

 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr   Mats Bojestig  

Regiondirektör   Hälso- och sjukvårdsdirektör  


























































































