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AKUTSEKTIONEN
Bakgrund
Akutsektionen på Capio S:t Görans Sjukhus bedriver en
bred akut internmedicinsk verksamhet. I sektionen ingår
en medicinsk akutvårdavdelning (avd 50/MAVA), ansvar för
rutiner och läkarbemanning på medicinakuten samt ansvaret för medicinklinikens patienter på avdelning 33/AVA.
Sektionen ansvarar även för patienter med trombos och
koagulationssjukdomar både i akut omhändertagande och
öppenvård.

Medicinsk verksamhet
Avd 50/MAVA
Avd 50/MAVA är en medicinsk akutvårdsavdelning med
19 vårdplatser. Här vårdas framför allt patienter med stort
övervakningsbehov eller förväntad kort vårdtid, 1-2 dygn.
De vanligaste förekommande diagnoserna är observation
pga bröstsmärta, förmaksflimmer, hjärtsvikt, infektioner,
KOL och akuta förgiftningar. På avdelningen finns specialistkompetens för de mer övervakningskrävande patienterna,
t ex patienter som behöver telemetri eller annan avancerad
hjärtövervakning samt specialutrustning för övertrycksbehandling/CPAP/VPAP vid akut hjärtsvikt/”andningssvikt”.
Behandling av förmaksflimmer med hjälp av elkonvertering
görs också.
Bröstsmärteenheten (BSE) inom avdelning 50 har 4-5
vårdplatser. Dessa är utrustade med 4 fasta och en mobil
övervakningsenhet. Här observeras och utreds patienter
med bröstsmärta där det är förväntad låg risk för akut
kranskärlssjukdom. Arbetsprov och ekokardiografi utförs
av kardiolog direkt på avdelningen och vi samarbetar med
koronarangiolab för kranskärlsutredning.

Avdelning 33/AVA och akutmottagningen
På avd 33/AVA ansvarar akutsektionen för medicinläkarbemanningen och de medicinska rutinerna. I övrigt organiseras avdelning 33 av Akutkliniken. Patienter som söker
akut med misstänkt djup ventrombos handläggs dagtid
vardagar på denna avdelning, vilket ger snabbare omhändertagande av patienten och avlastar akutmottagningen.
Akutsektionen har huvudansvaret för att bemanna medicinakutmottagningen med en specialistläkare, samt att
säkra och utveckla arbetsrutiner för verksamheten på
medicinakutmottagningen.
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Personal & produktion 2010
Antal anställda

50
Sektionschef
Chefsjuksköterskor inkl biträdande

1
2

Läkare

10

Sjuksköterskor

20

Undersköterskor
Vårdstödstjänster
Antal vårdtillfällen (patienter som flyttats till annan
medicinavdelning för fortsatt vård är ej inkluderade)

16
0,75
4 299

För att säkerställa omhändertagandet av patienter med
tromboemboliska sjukdomar finns en öppenvårdsmottagning för dessa patienter som akutsektionen ansvarar för.
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Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Organisation
På enheterna finns ansvariga personer för olika områden
inom kvalitet och patientsäkerhet. Dessa arbetar med
förbättringar, följer upp och sammanställer kvalitetsdata.
Akutsektionen och avd 50 är representerade i klinikens patientsäkerhetsgrupp med såväl läkare som sjuksköterska.
Riskanalys har genomförts under året avseende säkerhet
kring läkemedelsordinationer på akutmottagningen.

Genomfört kvalitetsarbete 2010
• Akutsektionen arbetar med att kontinuerligt förbättra
våra patientflöden med fokus på ”rätt patient på rätt
plats” genom fortsatt arbete enligt leanprinciper.
• Sektionen deltar i alla sjukhusövergripande kvalitetsprojekt.
• Möjlighet till VPAP-behandling på avd 50 för patienter
med respiratorisk insufficiens har införts.
• Lungpatienter erbjuds möjlighet till KOL-skola för bättre
vårdkvalitet.
• Avd 50 har arbetat med att förebygga fallrisker med
larmmattor, stabilare sängbord och gånghjälpmedel.
Tendens till minskade fallolyckor finns.

Planerade kvalitetsförbättringar 2011
• För alla enheter: deltagande i de sjukhusövergripande
kvalitetsprojekten.
• Avd 50/MAVA: Fortsatt arbete med fallriskförebyggande
insatser och uppmärksamhet på nutrition. Prova om
det går att införa en ”torgverksamhet” för mer övervakningskrävande patienter. Fortsatt utveckla arbete enligt
leanprinciper.
• På akutmottagningen bedrivs kontinuerligt arbete med
att förbättra patientflöden och omhändertaganden enligt
leanprinciper. Fortsatt utveckling av initial prioriteringsbedömning på alla patienter utifrån vitalparametrar enligt
Capio S:t Görans teamtriagemodell (TEWS). Arbete med
införande av akut ultraljud på akutmottagningen och utvecklande/införande av ny akutjournal pågår också.

Kontaktpersoner
Göran Örnung, överläkare, sektionschef
Epost: goran.ornung@capio.se
Maria Söderkvist, vårdenhetschef Avdelning 50.
maria.soderkvist@capio.se

Capio S:t Görans Sjukhus, Medicinkliniken
Sankt Göransplan 1, 112 81 Stockholm
tel 08-58 70 10 00, www.capiostgoran.se
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