
RUSH

VÅRDTYNGDSMÄTNING 
PÅ BARNAVDELNING



Vad är vår barnavdelning?
� Allvårdsavdelning för alla barn mellan     

0-18 år som läggs in på 
centralsjukhuset i Kristianstad

� 18 vårdplatser samt 6 dagvårdsplatser 
inne på avdelningen

� 17 patientsalar fördelade på 2 
korridorer; vårdlag 1 och 2 i RUSH 
och vårdlag 3 som är för dagvården. 



Varför ville vi 
vårdtyngdsmäta?
� Få ett mått på vårdtyngden på vår 

avdelning
� Tydliggöra omvårdnadsarbete 

relaterat till bemanningsstruktur
� Få ett gemensamt språk mellan 

verksamhet och ledning
� Stöd till verksamhetsplanering både 

för verksamhetschefer och 
sjukhusledning



Varför valde vi RUSH?
� RUSH patientklassificeringsmetod utvecklades i 

USA vid RUSH Presbyterian St. Luke´s Medical 
Center i Chicago.

� Används sedan över 15 år på många sjukhus i 
SverigeSverige

� IT-baserat, enkelt att använda
� Kopplat till befolkningsregistret
� Användbara rapporter
� Aktivitetsstudier
� Nätverk för alla RUSH-användare (startade år 1997 

av professor Elsy Alhtin) 

� Valideras fortlöpande
� Går att koppla till DRG och KPP (patientspecifika 

kostnader)



Svårigheter med RUSH hos 
oss

� Kriterierna för patientklassificering passar inte riktigt för all barnsjukvård, 
vi hade behövt fler. Till exempel:

� För grov åldersindelning
� Får inte poäng för nålsättning, som kan ta mycket lång tid
� Kontinuerlig CPAP ger samma poäng som inhalation

� Till de minsta barnen klarar inte systemet av att hämta uppgifter från � Till de minsta barnen klarar inte systemet av att hämta uppgifter från 
folkbokföringen. De får föras in manuellt.

� Tar tid när man som minst har tid
� RUSH kommunicerar inte med vårt datajournalsystem eller vårt 

patientregistreringssystem
� Man glömmer ofta skriva ut patienter, som ligger kvar i systemet och 

”stör”
� Tar lång tid att lära upp alla så man klassificerar lika och bra!



Hur ”Rushar” man?
� Man patientklassificerar en gång per 

dygn
� Bygger på 34 kriterier
� Varje kriterie ges ett antal poäng 

mellan 0-24, tex ger 
oxygenbehandling/andningsgymnastik 6 p.

� Varje poäng står för 5 minuters arbete



Patienterna indelas sedan av 
RUSH-systemet i 5 kategorier

� Poäng Timmar
Kategori

� 0-24 0-2 1
� 25-48 2-4 2
� 49-84 4-7 3
� 85-120 7-10 4
� 121- 10- 5















Vår infektionssida i mars
Fördelning per kategori (1-5)
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Barn och opererande sida mars
Fördelning per kategori (1-5)
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