7. Förkortningsoch definitionstabell

Tabell 7.1 Definitioner av vissa av de begrepp som används i denna rapport.
Begrepp

Definition

Se även

Triage

Systematisk sortering av patienter utifrån angelägenhetsgrad exempelvis på akutmottagning

Kapitel 1.1

Flödesprocess

En verksamhet kan ses som en eller flera
processer vilka flödesorienteras, exempelvis
patientflöden på akutmottagningen

Kapitel 1.3
Kapitel 1.4*

ADAPT

Adaptivt processtriage; svenskutvecklat system
för triage och processer på akutmottagning

Kapitel 1.2

ATS

Australasian Triage Scale (även benämnd
National Triage Scale, NTS)

Kapitel 1.1

CTAS

Canadian Emergency Department Triage
and Acuity Scale

Kapitel 1.1

ESI

Emergency Severity Index (amerikansk
triageskala)

Kapitel 1.1

METTS

Medical Emergency Triage and Treatment
System; svenskutvecklat system för triage
och processer på akutmottagning

Kapitel 1.2

MTS

Manchester Triage Scale (även benämnd
Manchester Triage System)

Kapitel 1.1

SRTS

Soterion Rapid Triage Scale (amerikansk
triageskala)

Kapitel 3.2

TTS

Taiwan Triage System

Kapitel 3.2

Övergripande

Triageskalor/system
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Tabell 7.1 fortsättning
Begrepp

Definition

Se även

FT (”fast track”)

Snabbspår, särskild, sammanhållen process
för patienter med enklare åkommor/skador

Kapitel 3.3

Lean**

Arbetssätt där fokus på flöden, eliminering av
onödiga moment, ständiga förbättringar och
involvering av samtliga medarbetare är centralt

Kapitel 1.4

TT (”teamtriage”)

Triage som utförs av ett vårdlag bestående
av olika personalkategorier (läkare, sjuksköterska
och undersköterska eller sekreterare)

Kapitel 3.3

Sökorsak

Anledningen till att patienten söker vård
på akutmottagning

Kapitel 3.1

Vitalparametrar

Olika fysiologiska mått som används inom
hälso- och sjukvård för att bedöma basala
kroppsliga funktioner

Kapitel 3.1

Processer

Underlag för triage

Effektvariabler för vitalparametrar och triageskalor
Reproducerbarhet
(reliabilitet)

Avser möjligheten att återskapa en observation.
I denna rapport används begreppet för att
beskriva i vilken utsträckning olika bedömare
gör samma bedömning vid triage

Kapitel 3.1

Tillförlitlighet
(validitet)

Som effektvariabel i denna rapport avser dessa
förmågan att förutsäga en klinisk händelse, exempelvis död eller sjukhusinläggning. Innebörden är
då synonymt med begreppet prediktiv förmåga

Kapitel 3.1
Kapitel 3.2

Effektvariabler för flödesprocesser
Kostnadseffektivitet

Avser förhållandet mellan insatta resurser
och resultat

Kapitel 3.5

Lämnat utan
bedömning (”left
without being seen,
LWBS”)

Patient som på eget initiativ har lämnat akutmottagningen utan medicinsk bedömning

Kapitel 3.3

Svarstid
(”turnaround
time”)

Tid från ordination av ett diagnostiskt prov
till dess att det avläses som underlag för
fortsatt handläggning

Kapitel 3.3
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Tabell 7.1 fortsättning
Begrepp

Definition

Se även

Vistelsetid

Tid från patientens ankomst till akutmottagning
till dess han/hon lämnar akutmottagningen

Kapitel 3.3

Väntetid

Tid från patientens ankomst till akutmottagning
till den första läkarkontakten

Kapitel 3.3

Värdering av enskilda studier och sammanfattande bedömningar
Studiekvalitet

Den vetenskapliga kvaliteten hos en enskild
studie och studiens förmåga att besvara en
specifik frågeställning på ett tillförlitligt sätt

Kapitel 2

Validitet

Övergripande mått på hur väl en studie mäter
det som den är avsedd att mäta

Kapitel 2

Intern validitet

Avser tillförlitligheten hos en studie

Kapitel 2

Extern validitet

Avser i vilken grad resultat från en studie har
bredare giltighet. Exempelvis avses i denna
rapport möjligheten att överföra olika studiers
resultat till svenska akutmottagningar

Kapitel 2

Bias

Systematiskt fel

Kapitel 2

GRADE

Internationellt system för evidensgradering
(The Grading of Recommendations Assessment,
Development and Evaluation)

Kapitel 2

*
**

Ytterligare utveckling av begreppet finns i Kapitel 1.4 medan det används redan
i rapportens titel.
Detta är den definition som används i rapporten; i litteraturen används begreppet
brett och med delvis olika definitioner.
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