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Akuta kirurgiflödet 
Akuta kirurgiflödet startar då patienten söker vård på 
akutmottagningen och slutar då patienten skrivs ut eller 
vården tas över av annan enhet. På akuten görs en första 
bedömning och nödvändig akut utredning. På avdel-
ningen vidtar ett effektivt, behovsstyrt omhändertagande 
med vidare utredning, behandling och eventuell 
operation. 

De vanligaste diagnoserna i akuta kirurgflödet är: akut 
blindtarmsinflammation, akut gallstens anfall/inflamma-
tion, akut bukspottskörtelinflammation, akut tarmvred, 
akut magsår (okomplicerat/blödning/perforation), akut 
ljumsk-/bukväggsbråck, allvarlig mjukdelsinfektion, akut 
perianalabscess, pneumo- & hemothorax, falltrauma, akut 
misshandel, akut traumatisk hjärnblödning, övrigt akut 
trauma, akut förstoppning samt akut bukobservation. 

Flödesägare: Jonas Leo 

Beskrivning av patientflödet 
Akut/elektiv 

100% akut 
fördelning 

Akutmottagningen 
Kön (M/K) 

Kvinnor 44,6% 
fördelning: 

Män 55,4% 

Akutmottagningen 
Ålder: Kvinnor 53 år 

Män 52 år 

Under 2020 handlades 21 856 (-23 %) patienter på 
kirurgakuten varav ca 6676 lades in för behandling 

Volym i slutenvård. Totalt genomfördes ca 2185 akuta 
operationer på kliniken varav hälften genomfördes 
inom sektionen för akutkirurgi. 

Inom akuta kirurgiflödet rapporteras till: 
- Det egna lokala appendicit registret 

Aktuella 
- Gallriks 
- Svenskt bråckregister 
- INCA för malign akut kirurgi 
- SPOR 

Kvalitetsindikatorer 
Mål och/eller 

Typ Kvalitetsindikator 2020 2019 2018 
nationella snitt 2018 

CROM Mortalitet 30 dagar – totalt 1,4 % 1,4 %         1,6 % 

CROM Mortalitet 30 dagar – alla akut opererade 1,4 % 2 %  1% 

PROM Projektstart PNR 
Bordlagt pga 

Covid
  PNR         PNR 

PREM Patientenkät avd 36 Ja Ja  Ja 

Process 
Andel handlagda (D2D) inom 4 h på kirurg-
akutmottagningen (/>80år) 

Nationellt mål 77 % 60%/46% 65%/56% 70 %/60% 

Process 
Andel handlagda (D2D) inom 8h på kirurg-
akutmottagningen (/>80år) 

Nationellt mål 97 % 95%/92% 96%/96%      98%/98% 

Process Median D2D (min) 211 201     200 

Process Mediantid D2dr (min) 43 66     32,5 

Process Antal sökande till kirurgakuten 21 856 28 417 26 130 

Process Antal akuta vårdtillfällen - Akutsektionen 3497 3 816 3 926 

Process Antal vårdtillfällen – Övre Gastro 1356 1 499 1 267 

Process Antal vårdtillfällen – Nedre Gastro 528 663 622 

Process Vårdtid akuta vårdtillfällen – Akutsektionen 2,8 dygn 2,3 dygn 2,4 dygn 

Process Vårdtid akuta vårdtillfällen – Övre Gastro 4,5 dygn 4,1 dygn 5,0 dygn 

Process Vårdtid akuta vårdtillfällen – Nedre Gastro 4,5 dygn 4,6 dygn 5,0 dygn 

Process 
Andel operationer inom prio enl SPOR 
(överensstämmelse i %, prio 2h/6h/24h/>24h) 

68,2/81,3/85/100 50/75,7/82,9/100 35,3/76,3/80,2/100 

Process Oplanerade returer kirurgakuten (72h) Ej beräknat 1%  1% 

Process 
WHO (korrekt genomförd med hela teamet 
närvarande + lärandeloop) 

100% 100%      100% 

Process Antal trauma NISS>15 Ej beräknat Ej beräknat  39 
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Flödesägare: Jonas Leo 

Analys av resultat 

Förutsättningarna för vården av akuta kirurgpatienter har 
2020 påverkats av Covid-19 pandemin. Inflödet av akuta 
kirurgfall minskade 23% och antalet akuta vårdplatser har 
pga omställningen varit reducerade stora delar av året. 
Våra ovanstående data är ett resultat av tvärprofessionellt 
kontinuerligt förbättringsarbete sedan >15 år. Nya rutiner 
skapas genom systematiskt och standardiserat förbätt-
ringsarbete, som primärt är metodfokuserat med mål att 
skapa bättre resultat. Lösningar och åtgärder testas och 
kommuniceras sedan ut som färdig rutin. Det är fram-
förallt fyra åtgärder/metoder som påverkat lärande och 
resultat mest: 

1. Tidig teambaserad kirurgspecialistbedömning på aku-
ten (nu även med akutläkare, en så kallad hybridmodell). 
2. Regelbundna kirurgiska handläggnings-/teknikdiskus-
sioner. 
3. Den behovsbaserade ronden på avd 36. 
4. Ett differentierat läkarschema (en funktion/dag/vecka) 
är en förutsättning för att punkterna 1-3 ska fungera. 

Med dessa fyra metoder ”performance support” uppnår 
vi förbättrad kirurgisk teknik/handläggning, handledning/ 
lärande, patientsäkerhet, arbetsmiljö och ett effektivare 
omhändertagande av patienten. 

Förbättringsarbete/projekt 

• Trots Covid-19 situationen har vi initierat, om än förse-
nat, förbättringsprojektet “Nya akuta laparotomiflödet  
med äldrefokus” under Q4. Detta klinikövergripande 
projekt har som mål att reducera mortalitet, morbidi-
tet och vårdtid. Projektet innefattar: standardiserad 
inkludering/provtagning redan i triage på akuten, 
frailty-/skörhetsbedömning enligt CFS/Rockwood 1-9 
(äldrefokus), nytt snabbspår för röntgen “DT rädda 
buken”, tydligare följa akutprioritering SPOR prio2h/6h, 
riskpatientidentifiering med ACS/NSQIP, målstyrd väts-
kemonitorering peroperativt, riskpatientintervention 
med Akut-VERAS postoperativt, identifiering av POD 
risk och ökad surveillance vid POD risk >20%, “ERAS-
liknande” postoperativt omhändertagande inklusive 
NRS-2002 nutritionsbedömning på avdelning samt 
standardiserad kvalitetsuppföljning enligt modifierad 
Clavien Dindo. I flödet sker automatisk performance 
support med tidig sambedömning av kirurg och anes-
tesiolog. 

• Vi har ffa lyckats börja med de “viktigare” delarna 
som DT-rädda buken och Akut-VERAS uppföljningen. 
Övriga komponenter måste coachas vidare. 

• Under Q4 har 14 st Akut-VERAS patienter följts upp i 
samarbete med anestesiologerna. 

• Då flödet för akut kirurgi sträcker sig över många olika 
verksamheter och professioner är det viktigt med för-
bättringsgrupper över organisationsgränserna. Inom de 
olika förbättringsgrupperna diskuteras aktuella frågor 
vilka en styrgrupp med chefer representerade från 
samtliga verksamheter sedan kan besluta om. Arbetet 
leds/koordineras av flera flödesledare och en flödesä-
gare. Styrgruppsmöten har 2020 hållits på Teams. 

Övriga genomförda planer för 2020: 

• Digitalisering på avdelning 36 med Cambio Cosmic 
NOVA (ward/tablets och physician/gold) är infört. 

• Test av snabbspår för patienter med akuta perianalab-
scesser enligt modell från Östra sjukhuset/VGR. 

• Optimerat samarbetet med nyöppnade Närakuten City 
har pga Covid-19 lagts på is. 
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Åtgärder relaterade till indikatorer som ej 
uppnått mål 

CROM – medicinska utfallsmått 

CROM har historiskt varit svagt belyst inom akut kirurgisk 
verksamhet. Under 2019 har vi standardiserat inlett en 
satsning på att följa kvalitetsdata i det akuta kirurgiflödet 
enligt två olika modeller. Dessa är ACS/NSQIP som är 
en it-stödd riskskattning inför operation samt Modifierad 
Clavien-Dindo, som är en standardiserad metod att mäta 
kvalitet efter en akut operation. 

CROM speglas också genom att följa upp antal reopera-
tioner och antal sårrupturer postop akut laparotomi. 

PROM & PREM – Patientrapporterade upplevelsemått 

I strävan att alltid bli bättre har vi 2019 startat upp med 
kontinuerlig mätning av patientrapporterade utfallsmått 
genom avdelningsenkäter. 

Flödesägare: Jonas Leo 

Process - Följsamhet till rutiner / ledtider 

Under de senaste åren tom 2019 har antalet patienter 
som söker vård på CStG akuten ökat stadigt (>8 % 2019) 
vilket medfört att väntan, trots vårt förbättringsarbete, bli-
vit längre på akutmottagningen. 2019 blev akuten Capio 
S:t Görans sjukhus största akutmottagningen i Sverige 
med 103 000 totalt sökande patienter varav 28 417 st 
sökande (78 st/dygn) på kirurgakuten. Pga Covid-19 
pandemin 2020 har patientinflödet reducerats med 23% 
till 21 856 patienter (60 st/dygn) som sökte kirurgakuten. 

För att kunna möta upp det ökade flödet och minska 
väntan på akuten har vi tvärprofessionellt och tvärfunk-
tionellt försökt hitta nya arbetssätt med mål att förbättra 
arbetssätten på kirurgakuten. 

Under 2019 genomfördes tre 2-veckorstester av nya 
arbetssätt. Test 1: Kirurg i triageteamet. Test 2: Förstärkt 
DJ 2 med mer erfaren kirurg. Test 3: Senior akutläkare i 
triageteamet framför kir/ort-disken (som på medicinklini-
ken). 

Genom dessa tester har vi fått lärdomar om hur vi skulle 
kunna arbeta på ett mer värdeskapande sätt och under 
2020 har vi trots pandemin genomfört ytterligare ett Test 
4 med senior akutläkare i triageteamet, enbart framför 
kirurgdisken. Analysen av dessa nya arbetssätt är ej klar 
men med erfarenheterna av testerna kan vi förhoppnings-
vis förbättra flödet ytterligare. Vidare ökar akutläkargrup-
pen som successivt tar över fler kirurgrader med tidigt 
tillgängligt stöd av specialist i kirurgi. 

I skrivande stund är vi fortfarande mitt uppe i andra vågen 
av pandemin och planerna för 2021 är ej fastställda. Vi 
ämnar dock fortsätta med införandet av alla delar i pro-
jektet “Nya akuta laparotomiflödet med äldrefokus” med 
mål att ytterligare förbättra våra resultat. 

Kontaktperson 
Jonas Leo, flödesägare 
E-post: jonas.leo@capiostgoran.se 
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