Verksamhetsblad specialistgrupp

Specialistgruppen för akut omhändertagande
Syftet med specialistgruppen är att förbättra
det akuta omhändertagandet av kritiskt sjuka
patienter (Prio-RÖD). Gruppen verkar för ett
standardiserat och evidensbaserat omhändertagande och arbetssätt genom hela den akuta
vårdkedjan.

Uppdrag - Organisation - arbetssätt
Specialistgruppen för akut omhändertagandes uppdrag
består av:
• Ansvar för fortlöpande inventering och utvärdering av
flödet för de ur-akut sjuka patienterna för att identifiera
patientgrupper där specifika resurser eller rutiner måste
skapas eller förstärkas.
• Bistå flödesägare att ta fram anpassade behandlingsriktlinjer för de vanligaste förekommande typerna av urakut omhändertagande.
• Implementera och följa upp användande av vårdprogram
för all verksam personal på akutmottagningen.
• Ansvara för att utrustning vid akut omhändertagande på
akutmottagningen är optimal för uppdraget och korrekt
tillämpad.
• Ansvara för att akutmottagningens lokaler är anpassade
för omhändertagande av akut sjuka.
• Tillsammans med MIG-gruppen och HLR-gruppen samordna och genomföra utbildningar i akut omhändertagande utformade efter ABCDE principen och anpassade
efter senaste rön. Agera stödfunktion vid framtagande
av inskolnings och utbildningsmaterial för akutklinikens
interna utbildningar och inskolningar.
• Ansvara för att årlig kvalitetsredovisning upprättas.

Aktiviteter 2016
Huvudfokus det första halvåret var planering och inflyttning
i akutmottagningens nya lokaler; vilket skedde i april 2016.
Gruppen har arbetat med införande och utprovning av nya
rutiner och materiel och följt upp detta under resterande år.
2016 genomförde även Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) en granskning av traumaverksamhet på
sjukhuset, inom ramen för Säker Trauma. Specialistgruppen hade en central del i förberedelse, genomförande och,
framförallt, uppföljning av observationer gjorda gällande
traumaomhändertagandet.
Specialistgruppen var även involverade i planering och
genomförande av katastrofövning Siri i september månad.
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Övningen innebar en stor mängd övade traumalarm på
akutmottagningen.
Under hösten genomfördes studiebesök i Bergen – Norge
för att auskultera kursen BEST, ”Bedre & systematisk
teamtrening”. Under tidig vinter hölls därefter en heldagspilotutbildning enligt detta koncept för personal på Capio
S:t Göran. Beslut har därefter tagits om att BEST kommer integreras i utbildningen och vara en av grunderna för
det standardiserade omhändertagandet av patienter som
inkommer som larm till akutmottagningen.
Under slutet av 2016 bestämdes det att sjukhuset skulle
starta ett utskott till specialistgruppen med specifikt traumafokus.

Fokusområden under 2017
Uppdraget för traumautskottet vara tydligt riktat mot traumaomhändertagande och innefattar:
• Ansvar för och regelbundet uppdatera traumamanual
och rutiner för traumaomhändertagandet på CStG.
• Utforma, kvalitetssäkra och bedriva utbildningar i standardiserat traumaomhändertagande. Vara delaktiga i
utbildningar enligt BEST-konceptet.
• Verkan för regional integrering för traumaomhändertagandet.
• Införande och facilitering av SweTrau-registret på CStG
via traumautskottet. Genomföra regelbunden uppföljning och utvärdering av resultaten från registret.
Övriga fokusområden
• Fortsatta larmövningar på akutmottagningen.
• Utveckla och utprova modell för fullständig elektronisk
dokumentation vid larmomhändertagande på akutrum.
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• Utforma och införa elektroniska visualiseringsverktyg för
akut omhändertagande på akutrum.
• Införa nya ”nationella traumakriterier” som standard på
Capio S:t Görans sjukhus.
• Förtätat samarbete med MIG- och HLR-grupperna.

Patientflöden
2016

2015

2014

Ortopedakuten

20 805

20 232

19 517

Kirurgakuten

23 016

21 898

21 516

Medicinakuten

42 230

40 353

37 707

Totalt

86 053

82 483

78524

2016

2015

2014

97

108

125

LARM-patienter*
Ortopedakuten
Kirurgakuten

346

369

336

Medicinakuten

2332

2310

2463

Totalt

2775

2787

2924

*LARM-patienter innebär att patienten har förvarnats, och anländer med
blåljus-ambulans. Totalt var det 3860 patienter som prioriterades som
RÖD på akutmottagningen under 2016.

Larmövningar på akutmottagningen
Antal genomförda övningar*

2016

2015

15*

8

*Till detta genomfördes kastastrofövning med 20 st ”röda” larmpatienter,
LÖF´s granskning ”säker trauma”; 1 övningspatient, BEST-övning, 2
patienter

Kontaktpersoner
Thomas Leijon, Ledningssjuksköterska/vårdutvecklare. Specialistgruppsordförande.
E-post: thomas.leijon@capiostgoran.se
Jonas Fuxing, Ledningssjuksköterska. Sammankallande traumautskottet.
E-post: jonas.fuxing@capiostgoran.se
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