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 2017
Störst fokus under året har varit att implementera och vidareutveckla BEST-konceptet (Bedre & systematisk teamtrening). I slutet av 2016 påbörjades arbetet BEST och under
2017 har det hållits totalt 6 heldagsutbildningar med totalt
mer än 85 deltagare. Kurserna är mycket uppskattade och
belyser vikten av att teamträna i organiserad form och i
akutmottagningens lokaler.
Under året har konceptet utvecklats till att lägga mer fokus
på samarbete och kommunikation istället för metodspecifika kunskaper. Innan årsskiftet hölls den första utbildningsdagen i BEST ”icke trauma” där patientfallen var
riktade mot medicinska besöksorsaker. Vårt arbete med
BEST enligt Capio S:t Göran presenterades i samband
med SLL:s patientsäkerhetsdagar och ett stort intresse
från andra aktörer har följt av detta.
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Under året har arbetet med att förbättra traumaomhändertagandet fortsatt. Ansvariga i traumagruppen har fortsatt
arbetet med att uppdatera alla rutiner rörande trauma
omhändertagande på sjukhuset. Skapandet av en anpassad traumananual har inletts och deltagare i gruppen har
deltagit i både regionala och nationella möten kring traumaomhändertagande.
Registrering i SweTrau har formaliserats och Capio S:t
Görans sjukhus har sedan 2017 som standard att rapportera in traumapatienter till registret.
Akutmottagningen har påbörjat ett arbete med att förstärka rutiner och kunskap kring akut sjuka barn, trots att
sjukhuset inte har som uppdrag att handlägga barn. Ett
samarbete med Astrid Lindgrens barnsjukhus har inletts
för att säkerställa rätt kunskap och patientsäkra förflyttningar av akut sjuka barn.

Fokusområden under 2018
Under 2018 kommer antalet BEST-kurser att öka till ca 10
till antalet. Konceptet fortsätter att utvecklas internt och
kommer att lägga ytterligare fokus på teamarbete och
kommunikation. Bland annat införs videoassisterad återkoppling efter övningar och studiematerial och administration kommer att läggas upp som E-learning via Capio
Competence.
Under våren utökas samarbetet med neurologkliniken
för att bättra teamomhändertagandet kring akuta neurologpatienter. Fokus ligger på att öva kommunikation och
samarbete och modellen för inlärning och övning blir lik
den för BEST.
För att möta framtida utmaningar fortsätter arbetet med att
utveckla och utprova modeller för fullständig elektronisk
dokumentation vid larmomhändertagande på akutrum.
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Patientflöden
2017

2016

2015

Ortopedakuten

21 514

20 805

20 232

Kirurgakuten

24 282

23 016

21 898

Medicinakuten

44 746

42 230

40 353

Totalt

90 542

86 053

82 483

2017

2016

2015

136

97

108

LARM-patienter*
Ortopedakuten

1

Kirurgakuten

318

346

369

Medicinakuten

2 292

2 332

2 310

Totalt

2 746

2 775

2 787

* LARM-patienter innebär att patienten har förvarnats, och anländer med
blåljus-ambulans. Totalt var det 3 803 patienter som prioriterades som
RÖD på akutmottagningen under 2016.
1
Inkluderat i denna siffra ingår förvarnade patienter med misstänkt
höftfraktur

Larmövningar på akutmottagningen
Antal genomförda övningar*

2017

2016

2015

18

15

8

1

2

Till detta genomfördes ca 10 övningar i akut omhändertagande riktat
mot underläkare på akutmottagningen
2
Till detta genomfördes kastastrofövning med 20 st ”röda” larmpatienter
1

Kontaktpersoner
Thomas Leijon, Verksamhetsutvecklare. Specialistgruppsordförande/Kursansvarig BEST
E-post: thomas.leijon@capiostgoran.se
Jonas Fuxing, Ledningssjuksköterska. Sammankallande traumautskottet.
E-post: jonas.fuxing@capiostgoran.se
Charlotta Paulsson, Vårdenhetschef MAVA. Kursansvarig BEST
E-post: charlotta.paulsson@capiostgoran.se
Arin Malkomian, Akutläkare. Kursadministratör BEST
E-post: arin.malkomian@capiostgoran.se
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