
Akutsjukvård-simulering

Botnia Atlantica projekt 2011-2014

Europeiska unionen har delfinansierat utveckling av simuleringssystem
för akutmottagningarna vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Sverige 
och vid Vasa Centralsjukhus i Finland.

I projektet ingick även att införa logistiksystem på akutmottagningarna för att 
kunna basera simuleringarna på verkliga data.



Tillvarata två olika länders vårdkultur för att optimera 
handläggningen av akut sjuka.

Utveckla ett simuleringssystem för en akutmottagning och 
kunna utveckla akutsjukvården med avseende på tillgänglighet, 
handläggningstider, kvalité och effektivitet.

Syfte med projektet
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Projekt rapporter



För att få bra indata till simuleringen 
infördes logistiksystem

Ett logistiksystem som stöd för flödet på en akutmottagning 
underlättar för personalen att ständigt vara uppdaterat med enhetens 
krav och bidra till att fokusera på patientflödet.

Information från logistiksystemen ger ett underlag med adekvata 
indata för simulering.
Logistiksystemet visar också vilka flaskhalsar som finns, vad man 
bör åtgärda. Simuleringen ger möjlighet att testa åtgärderna.



Patientlogistiksystem i Vasa



Helhetsvyn visar;
översikt, patientflöde, personal, rum Vasa



Översikten visar;

Triage nivå, preliminär diagnos, lab och röntgen svar tillgängliga,
Pat.ansvarig läkare och skötare.

Vasa



Väntrumsskärmarna

     

Initialerna visas på skärmen i formen TSA (Tuomi, Seppo Antero)  

Bollens färg berättar hur brådskande vården bedöms vara, dvs. Triagen.
Röd – Genast

          Orange - följande patient
Gul - efter röd och orange patient.
Grön - efter röd, orange och gul patient.

Väntetiden, ett streck motsvarar en timme

Antalet patienter som väntar eller är under vård

Den längsta väntetiden 

Patienterna som vårdats idag 

Väntetidsinformation för patienter
Vasa



Statistik möjligheter:

Vasa



Utvärdering i Vasa

• Gemensam bild av dejour polikiniken

• Vet vilka som är ansvariga

• Mindre telefonanvändande

• Sparar tid

• Lätt att hantera

• Ser när provsvar finns tillgängliga

• Ökad patientsäkerhet



Logistiksystem i vid Umeå akutmottagning

Umeå



Logistiksystemet ger en översikt av belastningen 
på akutmottagningen

samt visar var varje enskild patient befinner sig i processen

Umeå



Avidentifierad vy (utloggat läge) 

Avidentifierad vy visas på storbildsskärmar inne på akutmottagningen

Umeå



V  Integrerat mot Master befolkningsregistret

V Integrerat mot ambulansjournalen

V Integrerat mot laboratoriesystemet 

V  Integrerat mot röntgensystemet 

X Ingen koppling mot journalsystem

Kopplingar till andra system
Umeå



Laboratorieprover 
Integration mot laboratoriesystem
(integration mot röntgen fungerar likadant)

Alla svar finns tillgängligaFylld symbol

Delsvar finnsDelfylld symbol

Prov tagna finns på labTom symbol

Information i översiktsvy

INGA provsvar finns i systemet enbart meddelande 

att nu finns provsvar finns tillgängliga.

Umeå



Logistiksystemet kan visualisera och ge tider

Umeå



Utvärdering i Umeå

God överblick av akutens belastning för:
- arbetande personal
- ledning
- externa jourer
- krisledning

Ger aktuell flödesinformation och möjlighet till
uppföljande statistik

Visar patientansvarig personal

Mindre telefonanvändande internt

Bättre möjligheter till samordning

Ser när provsvar och röntgen svar
finns tillgängliga

Stöd vid daglig uppföljning

Ökad patientsäkerhet



Logistiksystemet levererar tider till 
simuleringssystemet A-sim

• Tidsregistreringar i logistiksystemet överförs automatiskt, 
avidentifierat till simuleringssystemet A-sim en gång per dygn.

• Simuleringssystemet kan simulera genom att ändra tider, 
personalkategorier, lokaler mm för att simulera annat flöde genom 
akutmottagningen.



Simuleringssystemet 
administrativa system.

Inloggning krävs.



Datainflöde till simuleringen

Patientdata

- Använder verkliga (helt avidentifierade) besöksdata

- Fiktiva besöksflöden

- Använder statistik som underlag för aktivitetstider

Verkliga besök

Simulerade besök

Resurser och flöden

Aktivitetstider
(statistik/rand.)

Simulering



Anpassning av simulering



Personalens kompetens - per kategori, tillgänglighet



Ytor anges samt tid när de 
är tillgängliga

Utrustning i varje rum



Besöksflöden;
Besöksorsak, hemgång eller inläggning klinik eller ESS kod



Analys av resultat

• Flera modeller kan 
visas och jämföras i 
analysverktyget

• Flödesrapport

• Utnyttjande rapport

• Exportfunktion av 
data till Excel, PDF 
och klippboken.



Exempel på hur en simulering kan se ut:

Tid till triage

00:00

00:07

00:14

00:21

00:28

00:36

Röd Orange Gul Grön Blå

Kategori

T
id

Utökat till två
triageringsplatser

Bas Umeå

Tid till läkare med två triageringsplatser

Tid till triagering med en eller två triageringsplatser

Tid till läkare

00:00

00:07

00:14

00:21

00:28

00:36

00:43

00:50

00:57

01:04

01:12

Röd Orange Gul Grön Blå

Kategori

T
id

Utökat till två
triageringsplatser

Bas Umeå

Väntan på vårdrum i Vasa och Umeå



Framgångsfaktorer

Bra analyser av flöden och arbetssätt, dvs. kännedom 
om processen

Data från logistiksystem till simuleringssystem, bra 
registreringar och att man mäter rätt faktorer

Engagerad personal

Analyserna som underlag för LEAN



Enkla modeller !!

Grundmodeller som är ”tillräckligt” nära verkligheten!

Hur hanterar vi standardavvikelserna, hur stora tillåts ?

Att simulera sjukvård är helt nytt!

Ödmjukhet inför en både enkel men ändå komplicerad 
process!

En simulering är alltid en simulering!

Det tar tid !!

Lärdomar



Kontakta oss gärna för mer information om 
simulering om våra resultat intresserar er!

brittmarie.nordstrom@vll.se

+46907851183




