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Akutmottagningarnas uppdrag är att med god tillgänglighet omhänderta patienter där det 
finns tidskritiska eller allvarliga sjukdoms- och olycksfall, eller patienter där det finns 
misstanke därom. Allvarligt- eller tidskritiskt tillstånd innebär att patientens liv eller hälsa är 
i fara utan snabb medicinsk hjälp. På akutmottagningarna skall därför alla sökande oavsett 
besöksorsak bedömas för att avgöra om sådant tillstånd föreligger eller ej.  
Föreligger ett tidskritiskt tillstånd ansvarar Akutmottagningen för att både stabilisera och 
bedöma patienten, planera för vad som är lämpligaste nästa steg i omhändertagandet och var 
i sjukvården det bäst utförs. I den initiala bedömningen ingår även värdering av var och när 
patienten utan tidskritiska eller allvarliga tillstånd bör omhändertas. När fortsatt vård behövs 
skall akutmottagningen alltid säkerställa en trygg patientövergång till nästa vårdgivare. 
 
Nedanstående uppdrag kompletteras vid behov med rutiner för och arbetsbeskrivningar av 
samverkansområden mellan akutmottagningen och övriga kliniker på varje sjukhus i länet.  
 

Vård 
Patienter där ett tidskritiskt tillstånd misstänks omhändertas snarast möjligt och 

• stabilisering av alla vitalfunktioner inleds 

• övrig adekvat akut behandling påbörjas 

• adekvat differentialdiagnostik för att identifiera tidskritiska tillstånd utförs 

• nödvändig omvårdnad utförs under vårdtiden på akutmottagningen 

• färdigbehandling sker när det inte finns behov av slutenvård eller vård av annan 
specialitet och i dessa fall tryggas en säker hemgång 

• patienter som inte kan färdigbehandlas överförs till annan vårdgivare och 
akutmottagningen ansvarar då för att 

– avgöra när patienten utifrån medicinskt behov är färdigbehandlad på 
akutmottagningen 

– utifrån medicinskt behov avgöra lämpligaste specialitet för fortsatt vård* 

• trygga en säker patientövergång till nästa vårdgivare 

 
* Ej liktydigt med inläggningsmandat. Ansvarsöverlämnande och vårdplatshantering 
hanteras i separata dokument för respektive sjukhus 
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Patienter där ett tidskritiskt tillstånd inte misstänks  
• erhålls egenvårdsråd, eller 

• hänvisas patient till lämplig vårdnivå, eller 

• överförs patient till lämplig annan vårdgivare 

 

Organisation 
• Vårdens innehåll skall definieras utifrån kompetensen i specialiteten Akutsjukvård.  

• Arbetet skall organiseras utifrån patienternas medicinska behov, och medge 
dynamisk anpassning utifrån patientflöden.   

• Läkarbemanningen skall inkludera specialist i akutsjukvård dygnet runt årets alla 
dagar, och införas när respektive akutmottagning utifrån regionala förutsättningar 
kan 
 

• Vid tjänstgöring på akutmottagning skall personal från andra verksamheter 
integreras i arbetssätt, utbildningar, informationsflöde med mera. 

• Vården skall vara patientsäker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och grundad i 
vetenskap. 

• Akutmottagningen skall samverka med övriga vårdaktörer för att säkerställa 
kvalitativa patientprocesser.  

• Akutmottagningen skall i samverkan med övriga kliniker leda och organisera akut 
omhändertagande vid beredskapshöjning. 

 

Forskning och utbildning 
• Akutmottagningen skall genom forskning och utveckling bidra till enhetens egen 

utveckling samt utvecklingen av akutsjukvården i Sverige.  

• Akutmottagningen skall medverka i grund- och vidareutbildning av samtliga 
yrkeskategorier som finns representerade på enheten. 

• Akutmottagningen skall tillhandahålla en god utbildningsmiljö vid kliniska 
placeringar. 

• Akutmottagningen skall utifrån aktuella specialiteters curriculum erbjuda tillräcklig 
och adekvat praktik för undersköterskor och sjuksköterskor under 
specialistvidareutbildning, likväl som tillräckligt och adekvat sidotjänstgöring i 
akutsjukvård för ST-läkare, AT-läkare och BT-läkare. 


