Verksamhetsblad

Akutsektionen
Akutsektionen har ansvar för den
akuta verksamheten på Capio S:t
Görans sjukhus.
Inom sektionen för akut ortopedi/trauma handläggs
patienter med akuta skador och sjukdomar i
rörelseapparaten. De akuta patienterna handläggs
primärt av läkare inom akut/trauma- teamet där
stor erfarenhet av fraktur/traumakirurgi finns. Den
akuta verksamheten involverar akutmottagning,
vårdavdelning, operationsavdelning samt poliklinisk
mottagningsavdelning.
Patienter med akuta skador eller sjukdomar i
rörelseapparaten opereras akut eller subakut utifrån
medicinsk prioritering. Akutsektionen opererar även
sequele efter tidigare skador.

Medicinsk verksamhet
Patienter med skada som kräver akut operation läggs in
på avdelning 35 med förberedelser och ingår i det akuta
operationsflödet.
Skador av lättare grad på extremitet hos patient
som klarar sig hemma i väntan på åtgärd erbjuds en
planerad tid för operation inom 7 dagar och ingår
då i det subakuta operationsflödet. Det subakuta
operationsflödet motsvarar ca. 47 % av totala flödet
under 2021.
Det subakuta flödet bidrar till ett mer kontrollerat
totalflöde av våra skador samt att mjukdelar hinner
återhämta sig från skadan och svullnad minskar, vilket
optimerar sårläkning efter operation.
Sektionen disponerar 25 vårdplatser på avdelning 35
som är indelad i 4 team. På avdelningen handläggs
patienterna av 4 akutoperatörer samt 1 avdelningsläkare
i samarbete med sjuksköterska, undersköterska,
fysioterapeut och arbetsterapeut.
Den övergripande och beslutsfattande rollen
avseende akuta operationer styrs av akutoperatör
1. Inom akutsektionen delas denna schemarad av 4
ortopeder där samtliga har stor erfarenhet och samtliga
är aktiva fakultetsmedlemmar i den internationella
frakturorganisationen AO.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
• Återkommande utbildning och kunskapsutbyte
sker dag ligen inom verksamheten inom olika
forum och ger en bred kunskap och samsyn inom
sektionen och kliniken.
• Sektionen arbetar i ett team där högsta kompetens
alltid är tillgänglig och delaktig i mer komplicerade
beslut och processer.
• Operationsmetoder är standardiserade tillika
uppföljningen postoperativt enligt ett dokument
som ses över regelbundet
• På vårdavdelning 35 finns Medicinkonsult att
tillgå som varje morgon ser över de ortopediska
patienterna med behov av medicinsk bedömning
och behandling.
• Beslut och behandling av infektionsfall sker som
rutin i samråd med infektionskonsult.
• Den akuta polikliniska mottagningen är bemannad
utefter kompetensbehov. Patient med förväntat
okomplicerat tillstånd och förlopp handläggs på
A-pol S (Standard) av underläkare och patient
med komplicerad bild eller risk för komplikation
handläggs på A-pol A (Avancerad) av överläkare.
Mottagningarna sker parallellt med syfte till
handledning och kvalitetssäkring.
• ”Frakturforum”, hålls en gång per vecka där
underläkare presenterar svårhanterade fall för
kollegiet under hand ledning av senior ortoped
inom trauma. Återkommande utbildning och
kunskapsutbyte sker dagligen inom verksamheten
inom olika forum och ger en bred kunskap och
samsyn inom sektionen och kliniken.
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Förbättringsarbeten/projekt
• Akutsektionen arbetar ständigt med en anpassning
till det högst varierande flödet av akuta skador och
sjukdomar. Vårdprogram och rutiner skapas, ses
över och uppdateras.
• En förbättrad rutin avseende osteoporosrelaterade
frakturer har arbetats fram i samarbete med Capio
Sollentuna Osteoporosmottagning. Rutinen för
detta kommer att drivas igenom under våren 2022.

Omställningar till följd av Covid-19
Pandemin medförde att antal operationssalar snabbt
reducerades varpå vi i tidigt skede flyttade större del av
vår sub- akuta verksamhet till Ortopediska huset som
bemannades av en av våra akutoperatörer. Operationer
med låg prioritet, såsom besvär av osteosyntesmaterial
mm har fått invänta lugnare period. Vidare har teoretisk
utbildning och mötesforum skett digitalt i större
utsträckning.

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