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Akutsektionen
Akutsektionen har det övergripande 
ansvaret för den akut kirurgiska 
verksamheten på Capio S:t Görans 
sjukhus.

Akutsektionen ansvarar för vården av patienten 
från undersökning på akutmottagningen tills det att 
patienten skrivs ut från sjukhuset. På akuten görs 
en första bedömning och nödvändig akut utredning. 
På avdelningen vidtar ett effektivt, behovsstyrt 
omhändertagande med utredning, behandling och 
eventuell operation. Under 2021 har kirurgklinikens 
akutmottagning tagit omhand om när 23 000 besök.

Majoriteten av de som vårdas inneliggande på 
akutsektionen vårdas för akuta buksmärtor. Vanliga 
diagnoser är blindtarmsinflammation, gallstenssjukdom, 
tarmsjukdomar, magsår, magblödningar och tarmvred, 
men också trauma, commotio och pneumothorax är 
vanligt förekommande.

Akutmottagningens lokaler är väl anpassade efter 
sektionens arbetssätt där vi arbetar i team, parallellt och 
tvärprofessionellt.

Sektionens läkare bemannar vårdavdelningen (avd 
36, men också AVA 37), akuta operationssalen, 
kirurgakuten, kirurgdagbakjouren, mellan- /
kvällsjouren, akuta endoskopiverksamheten, akut 
konsultation av övriga kliniker på sjukhusområdet samt 
telefonrådgivning till kollegor utanför sjukhuset.

Medicinsk verksamhet

De allra flesta patienter som behandlas på sektionen 
är akuta besök. Akuta återbesök är förlagda till 
kirurgmottagningen eller som uppföljning via 
akutmottagningen. Akutsektionen har under 
2021 vårdat 2 900 antal patienter inneliggande 
i behov av slutenvård och genomfört nära 1 300 
antal akuta operationer. En liten del av kirurgin är 
planerad och består framför allt av inläggning av 
venport, där sektionen ansvarar för hela flödet. 
Andra planerade operationer består av intervall 
appendektomier. Akutsektionen genomför också akuta 
konsultoperationer för andra kliniker.

På akutsektionen arbetar kirurger specialiserade inom 
akut kirurgi och trauma med bred erfarenhet från övre 
och nedre kirurgi. Avdelningen och mottagningen 
bemannas av undersköterskor samt legitimerade 

sjuksköterskor. På vårdavdelningen arbetar sektionen 
teambaserat tillsammans med sjuksköterskor och 
undersköterskor. Fysioterapeuter, arbetsterapeuter, 
dietist, kurator, stomiterapeut och medicinska 
sekreterare stödjer avdelning och mottagning i arbetet 
med patienten. 

Akutsektionen arbetar löpande med nedanstående 
delflöden:

• Appendicitflödet

• Akuta kirurgiflödet

• Akuta laparotomiflödet

• Divertikulitflödet

• Akuta endoskopiflödet

• SVP-flödet

Akutsektionen disponerar 24 vårdplatser på 
avdelning 36 samt ett varierande antal vårdplatser 
på AVA 37 för patienter i behov av inneliggande vård. 
Mottagningsverksamheten sker på akutmottagningen, 
ett mindre antal återbesök sker på kirurgmottagningen.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Målet för verksamheten är förbättrad akut tillgänglighet 
med bibehållen kvalitet, patientsäkerhet och respekt för 
individen. Genom ett kontinuerligt förbättringsarbete 
är målet att minska ”icke värdeskapande” moment på 
akuten och avdelningen men också i den verksamhet 
som inträffar däremellan. Sektionen arbetar även 
för god kvalitet och patientsäkerhet genom ett gott 
samarbete och öppet klimat i det dagliga arbetet inom 
och runt sektionen.
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Sektionen deltar i klinikens kvalitets- och 
patientsäkerhetsfrågor genom kontinuerligt 
förbättringsarbete med respekt för individen, 
avvikelsehantering och sektionsmöten vilket skapar ett 
nära samarbete genom samtliga personalkategorier. 
Avvikelser inom sektionen hanteras av sektionschef 
och linjechefer med stöd av kvalitetscontrollern och 
återkopplas på möten och arbetsplatsträffar.

Akuta operationer sker dygnet runt. För att upprätthålla 
ett effektivt flöde med kortare vårdtider genomförs 
även operationer på natten. Sektionen strävar efter att 
akuta operationer som kräver högre kompetens och 
resurser ska ske dagtid. Det är viktigt för sektionen 
att upprätthålla ett utrymme för utbildning för våra ST-
läkare.

Tillgång till akuta konsulter inom de olika 
specialiteterna utanför sektionen, regelbundna 
ronder av medicinkonsult och dagliga kontakter med 
fysioterapeuter bidrar till en god och högkvalitativ vård.

Förbättringsarbeten/projekt

Katastrofplanen

Akutsektionen ansvarar för klinikens katastrofplan. På 
sektionen har en grupp gått igenom och uppdaterat 
katastrofplanen.

Flödesägare

På sektionen pågår en uppdatering av flödesägare med 
specificerade uppdragsbeskrivningar.

Utbildningsansvarig läkare

På sektionen ska det finnas en utbildningsansvarig 
läkare för vikarierande underläkare och randande ST-
läkare som befinner sig på Akutsektionen. 

NOVA

Förbättrade arbetssätt med hjälp av NOVA

Snabbspår

Skapas möjlighet att ta hand om utvalda patientgrupper 
direkt från triagen utan utredning via akutmottagningen

Omställningar till följd av Covid-19

Under sjukhusets arbete med Covid-19 har 
Akutsektionens läkare omplacerats för att ronda covid-
19-patienter på klinikens Covid-19-avdelning. 

Resultat

Sjukhusövergripande resultat och resultat i 
patientflöde presenteras separat i andra delar av 
kvalitetsredovisningen.
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Nationella kvalitetsregister

Akutsektionen rapporterar till samtliga kvalitetsregister 
som berör verksamheten:

• GallRiks - galla

• Ljumskbråcksregistret

• Svenskt Bråckregister

• Akutsektionen driver ett eget kvalitetsregister för 
samtliga appendiciter.

• SPOR

Kontaktpersoner
Emelie Kinbom, Kvalitetscontroller 
Fariba Kamran, Sektionschef


