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Undanträngningseffekter
• Direkta – ej uttalade, men förekommer
• Indirekta – mycket uttalade i form av uppskjutna operationer och
återbesök i vården, till hösten eller nästa år
• Konkurrens – när kliniskt arbete tar över lokaler och resurser som använts
för olika forskningsprojekt som inte har samband med pandemin
• Nytillkomna via ökad screening – oklart om omfattningen, men kan ta
stora personal‐ och lab‐resurser i anspråk
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Studier av undanträngningseffekter i vården (1)
• Svenska akutvårdsregistret (SVAR) möjliggör detta, men dessvärre är flera
hårt drabbade regioner ännu inte anslutna
• SVAR bildades 2007 för att mäta kvaliteten på vården i den akuta
vårdkedjan. Data inhämtas genom automatisk datafångst. Ett annat är att
det avser att fånga patientens väg genom hela den akuta vårdkedjan
medan många andra kvalitetsregister fokuserar på specifika ingrepp eller
diagnoser
• Registrets potential utnyttjas tyvärr inte fullt ut då endast 13 av landets
cirka 70 akutsjukhus är anslutna (motsvarande cirka 40 procent av
befolkningen)
Kurland L, et al. Lakartidningen.se 2020‐06‐04
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Studier av undanträngningseffekter i vården (2)
• I SVAR framgår att antalet patienter som sökt med bröstsmärta till
akutmottagningarna under pandemin minskat med 10 procent
jämfört med perioden före vecka 10. Vi ser nu att inflödet ökar igen
och närmar sig normala nivåer på flera håll i Sverige. Data från
Swedeheart visar en liknande bild: antalet patienter som fick vård för
hjärtinfarkt sjönk i början av coronapandemin men är nu uppe i
normala nivåer
• Vi ser inga tydliga undanträngningseffekter som följd av pandemin i
akutsjukvården, men långtidsdata behövs för att avgöra effekterna på
morbiditet och mortalitet.
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Fältsjukhuset för covid‐19 patienter i Älvsjö har ännu inte tagits i bruk

Foto: Christian Lärk.
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