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I akutkliniken ingår akutmottagningen (öppenvård) 
och akutvårdsavdelningen, AVA 37 (slutenvård). På 
kliniken är legitimerade sjuksköterskor (med grund- 
eller specialistutbildning) och undersköterskor an-
ställda. Därtill arbetar läkare från olika verksamhets-
områden på enheterna.  

Akutmottagningen
Akutmottagningen tar emot vuxna medicin-, neurolog-, orto-
ped- och kirurgpatienter med behov av akut sjukvård. Under 
2020 uppgick patientantalet till 80275 patienter, vilket är en 
minskning med knappt 21% jämfört med föregående år.

Alla inkommande patienter prioriteras enligt triagemodellen 
SATS och ges därmed en prioritet. Teamtriage används som 
ett strukturerat arbetssätt, vilket innebär att ledningsläkare 
bedömer patienter tillsammans med det vårdlag som ska 
ansvara för patientens vård. Alla patienter behandlas i vård-
lag som består av läkare och sjuksköterska/undersköterska. 
Arbetssättet bidrar till att kommunikationen förbättras, vilket 
ökar patientsäkerheten. 

Akutvårdsavdelningen (AVA 37)
På akutvårdsavdelningen vårdas akuta medicin-, neurolog-, 
ortoped- och kirurgpatienter med förväntad kort vårdtid, upp 
till 48 timmar. Vårdplatserna fördelas mellan klinikerna och 
varierar med patientflödet och sjukhusets aktuella behov. 
Avdelningen tar emot patienter från akutmottagningen 
dygnet runt.

Arbetet sker i vårdteam med patienten, undersköterska, 
sjuksköterska och läkare. Fysioterapeut, dietist, logoped och 
arbetsterapeut samverkar också i teamen.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Varje månad hålls genomgång av de avvikelser, händelse-
analyser 

och patientklagomål som främjar ett lärande. På AVA lyfts 
aktuella avvikelser och riskbedömningar på dagliga avstäm-
ningsmöten.
 
Kliniken uppmuntrar medarbetare att bidra med förbättrings-
förslag som kan stärka patientsäkerheten. De avvikelser som 
inkommer till kliniken behandlas av vårdenhetschef, biträ-
dande vårdenhetschef och kvalitetscontroller. Medarbetare 
får återkoppling på de avvikelser de varit inblandade i. 

Kvalitetscontroller ingår i ett sjukhusövergripande nätverk 
som ansvarar för att analysera och föreslå förbättringsförslag 
utifrån händelser av allvarligare grad. Avvikelser och händel-
seanalyser lyfts regelbundet till klinikens omvårdnadsperso-
nal. Syftet är att bidra med ökad kunskap och förståelse om 
de risker som finns i det komplexa arbetet med akutsjukvård, 
men också att samla in värdefulla förbättringsförslag från 
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klinikens medarbetare. I uppdraget ingår också att samverka 
med klinikens övriga nyckelpersoner för att skapa tydlig 
struktur för följsamhet till rutiner och dokumentation som 
ingår i det dagliga arbetet på vårdgolvet. 

Förbättringsarbeten/projekt
På kliniken delar flera sjuksköterskor sin kliniska tjänst med 
förbättringsarbete av olika slag. Varje sektion på akutmot-
tagningen har en flödesansvarig sjuksköterska som har en 
aktiv roll i klinikspecifika förbättringsarbeten och är sam-
mankallande i förbättringsgruppsmöten. På AVA finns rollens 
som omvårdnadsledande sjuksköterska. I uppdraget ingår 
att vägleda och coacha i det patientnära omvårdnadsarbetet 
samt att fungera som stödkompetens och skapa trygghet för 
mindre erfarna sjuksköterskor och undersköterskor.

Kliniken bedriver långsiktiga utbildningsprojekt och förbätt-
ringsarbeten för att stärka omvårdnaden, öka vårdkvalitén 
och höja patientsäkerheten. Exempel på detta är internutbild-
ning i akut omhändertagande, gipsteknik och scenarioträ-
ning i teamarbete enligt konceptet CTT (Capio Teamträning). 
Akutkliniken har en specialistsjuksköterskegrupp som med 
stöd av FoU verkar för att kvalitet och ny evidens på omvård-
nadsområdet ska upprätthållas och omsättas i det dagliga 
vårdarbetet. 

På AVA genomgår alla medarbetare årligen en intern case-
baserad akut omhändertagandeutbildning. Sjuksköterskor 
med ca två års erfarenhet går även en extern tvådagarskurs 
i medicinskt omhändertagande, AMLS (Advanced Medical 
Life Support).

Akutklinikens operativa ledningsgrupp håller varje vecka 
utvecklingsforum, där möjlighet finns att diskutera och 
besluta om kommande eller pågående förbättringsprojekt. 
Som stöd i arbetet används en pulstavla för att veckovis följa 
upp de projekt som beslutats om i den årliga verksamhets-
planen. 

På kliniken arbetar vi aktivt med säkerhet för våra patienter, 
anhöriga och medarbetare. Detta för att få en hållbar arbets-
miljö och trygg arbetsplats. Arbetet är långsiktigt och därför 
har akutkliniken inrättat ett uppdrag för en säkerhetsansvarig 
sjuksköterska på akutmottagningen som arbetar i samråd 
med sjukhusets säkerhetschef och klinikens chefer.

Omställningar till följd av Covid-19
I början av mars ställde akutmottagningen om sitt ordinarie 
patientflöde för att separera patienter med misstanke om 
Covid-19 från övriga, både för de patienter som själv söker 
sig till akutmottagningen och för de som inkommer med 
ambulans eller bårtransport.  

Två separata entréer till akutmottagningen upprättades, och 
en sjuksköterska i yttre triage avsattes till att sortera patien-
ter till respektive flöde. Patienter med misstanke om Covid-19 
hänvisades till vår luftvägstriage där en första bedömning av 
patienten, provtagning och inledande behandling påbörja-
des.  

En plan för hur akutrum, övervakningsplatser, undersök-
nings- och väntrum skulle fördelas mellan patienter med 
symtom på Covid-19 upprättades. Denna kan snabbt utökas 
eller minskas efter storleken på de respektive flödena.  

Initialt användes ett sjukvårdstält för den första bedöm-
ningen, men hela flödet till luftvägstriagen hanteras nu 
inomhus med bibehållen säkerhet, både vad det gäller 
patientsäkerhet och smittspridning. 

 Den första patienten som konstaterades positiv för Covid-19 
på sjukhuset i början av mars vårdades bl a på AVA 37. Detta 
ledde initialt till att flera medarbetare sattes i karantän. I mit-
ten av mars drog AVA ner ett antal vårdplatser för att i flera 
veckor bemanna på flera andra avdelningar med Covidposi-
tiva patienter. I början av april ställdes AVA om till Covidenhet 
men fortsatte även att bemanna på annan enhet. Att ställa 
om till att vårda Covidpositiva patienter på AVA fungerade 
bra trots att många rutiner och arbetssätt var nya och för-
ändrades snabbt utifrån riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. 
I slutet av maj ställdes AVA tillbaka till icke Covidenhet. 

In månadsskiftet oktober/november blev AVA åter en Covid-
positiv enhet. Denna gång gick omställningen mycket enkelt 
och okomplicerat. AVA bemannade under en del av novem-
ber även sex vårdplatser på annan enhet. 

Under november och december har medarbetarna fått 
möjlighet till reflektion tillsammans med sjukhusets personal-
stödjande team, vilket fallit väl ut och varit uppskattat.

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

Kontaktpersoner
Anna Wåström, verksamhetschef 
E-post: anna.wastrom@capiostgoran.se

Ebba Wijkmark, kvalitetscontroller
E-post: ebba.wijkmark@capiostgoran.se

Personal Totalt

Läkare -

Sjuksköterska 95,9

Undersköterska 48,8

Sjukhusservice 2,4

Stabsstöd* 5,6

Totalt anställda 152,8
 
* stabsfunktioner inklusive verksamhetschef, vårdenhetschef, eko-
nomi & HR, kvalitetscontroller, IT med flera. Personaldata FTE (full 
time employee) omräknat till heltidstjänster december 2020.

Produktion och personaldata
Produktion 2020 2019 2018

Slutenvård

Vårddygn AVA 37 8 250 8 153

Vårddygn AVA 21B 0 955

Öppenvård

Antal patienter som inkommit till 
akutmottagningen 

101 196 96 890


