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Förslag på rutin och text för efterföljande besök på 
akutmottagningar. 
 

Samtliga akutmottagningar i VGR har möjligheten att registrera efterföljande besök 
på akutmottagningar i ELVIS men antalet och rutin varierar i VGR. På Kungälvs 
sjukhus (KS) har vi avsikten att strukturerat registrera dessa för att kunna följa upp i 
relation till utvecklingsarbete. Vårt syfte är att minska dessa och istället tillhandahålla 
besöken som akuta besök på specialistmottagningarna.  
 
Socialstyrelsen kommer också att se på antalet patienter som återkommer som 
akutbesök inom 72 timmar vilket gör att det är bra att skilja på akutbesök och 
efterföljande besök. 
 
Mailförfrågan har gått ut till alla akutmottagningschefer om de ser det som regionalt 
viktigt att försöka enas om vilka besök som skall anses vara efterföljande besök men 
bedömningen är att behovet inte verkar finnas. 
 
Emellertid bör vi enas om hur dessa besök skall registreras i ELVIS och sedan kan 
definitionen på ett efterföljande besök kanske ha viss variation. Nedan följer förslag 
på hur vi skall registrera dessa besök samt ett förslag till definition som vi på KS 
avser ha. 
 
 
Registrering av efterföljande besök på akutmottagningarna 
 
Registrering av efterföljande besök på akutmottagning skall ske enligt nedan: 
Planerad vård                               J                            Besök för vilket tid har avtalats 
Besökstyp                                     E                           Efterföljande besök                   
 
Definition  

• Sårkontroller (oftast läkare men kan vara enbart ssk) 

 

• Provtagningar (kan vara både enbart provtagning för att läkare skall ha kontakt 

sedan via tfn men oftast är patienten kvar i väntan på svaren) 

 

• Omgipsningar (både usk och läkare) 

 

• Ompalpationer buk (läkare) 

 

• Patienter som sökt som akutpatienter nattetid men som av en eller annan 

anledning inte kan genomgå röntgen/ultraljud/CT på natten och återkommer 

dagen efter (t.ex. djup ventrombos frågeställning, vissa ortopediska patienter 

etc.) för sin röntgen och slutbedömning. 

 



• Patienter som sökt som akutpatienter men av en eller annan anledning t.ex. 

inte genomgått elkonvertering när de sökte akut utan rekommenderas 

återkomma dagen efter för denna. 

 

• Patienter som söker akut och rekommenderas återkomma inom ett visst antal 

dagar för ”återbesök”/ny bedömning oavsett bakomliggande orsak. 

 

• Patienter som kommer på helger för polop (förberedelser sker på akuten för 

inte ngt annan mott. är öppet, ibland innefattar detta PVK och dropp, skrivs 

sedan ut till polop) 
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