Verksamhetsblad

Akutsektionen
Akutsektionen har det övergripande ansvaret för den
akut kirurgiska verksamheten på Capio S:t Görans
sjukhus.
Akutsektionen ansvarar för vården av patienten från undersökning på akutmottagningen tills det att patienten skrivs
ut från sjukhuset. På akuten görs en första bedömning och
nödvändig akut utredning. På avdelningen vidtar ett effektivt,
behovsstyrt omhändertagande med utredning, behandling
och eventuell operation.
Under drygt 25 år som gått sedan kirurgklinikens akutsektion bildades har antalet akutpatienter successivt ökat per år.
Under 2018 har antalet besök till kirurgklinikens akutmottagning ökat till lite mer är 26 000 besök.
Majoriteten av de som vårdas inneliggande på akutsektionen
vårdas för akuta buksmärtor. Vanliga diagnoser är blindtarmsinflammation, gallstenssjukdom, tarmsjukdomar, magsår,
magblödningar och tarmvred, men också trauma, commotio
och pneumothorax är vanligt förekommande.
Akutmottagningens lokaler är väl anpassade efter sektionens
arbetssätt där vi arbetar i team, parallellt och tvärprofessionellt.
Sektionens läkare bemannar vårdavdelningen (avd 36, men
också AVA 37), akuta operationssalen, kirurgakuten, kirurgdagbakjouren, mellan- /kvällsjouren, akuta endoskopiverksamheten, akut konsultation av övriga kliniker på sjukhusområdet samt telefonrådgivning till kollegor utanför sjukhuset.

Medicinsk verksamhet
De allra flesta patienter som behandlas på sektionen är akuta
besök. Akuta återbesök är förlagda till kirurgmottagningen
eller som uppföljning via akutmottagningen. En mycket liten del
av kirurgin är planerad och består av intervallappendektomier,
ljumskbråcksoperationer eller inläggning av venport.
På akutsektionen arbetar kirurger specialiserade inom akut
kirurgi. Avdelningen och mottagningen bemannas av undersköterskor samt legitimerade sjuksköterskor. På avdelningen
är också sektionens flödesledare verksam. Fysioterapeuter,
arbetsterapeuter, dietist, kurator och medicinska sekreterare
stödjer avdelning och mottagning i arbetet med patienten.
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Inom akutsektionen analyseras för närvarande följande delflöden:
• Appendicitflödet
• Akuta kirurgiflödet
• Akuta laparotomiflödet
• Ljumskbråcksflödet
• Divertikulitflödet
• Flödet för GI-blödning

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

Nationella kvalitetsregister

Akutsektionen disponerar 24 vårdplatser på avdelning 36
samt ett varierande antal vårdplatser på AVA 37 för patienter i behov av inneliggande vård. Mottagningsverksamheten
sker på akutmottagningen, ett mindre antal återbesök sker på
kirurgmottagningen.

NGI-sektionen rapporterar till samtliga kvalitetsregister som
berör verksamheten:
• GallRiks
• Ljumskbråcksregistret
• Akutsektionen driver ett eget kvalitetsregister för samtliga
appendiciter.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Produktion

Målet för verksamheten är förbättrad akut tillgänglighet med

Produktion

bibehållen kvalitet, patientsäkerhet och respekt för individen.
Genom ett kontinuerligt förbättringsarbete är målet att minska
”icke värdeskapande” moment på akuten och avdelningen
men också i den verksamhet som inträffar däremellan. Sektionen arbetar även för god kvalitet och patientsäkerhet genom
ett gott samarbete och öppet klimat i det dagliga arbetet inom
och runt sektionen.

Slutenvård

Sektionen deltar i klinikens kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor genom kontinuerligt förbättringsarbete med respekt för
individen, avvikelsehantering och sektionsmöten vilket skapar
ett nära samarbete genom samtliga personalkategorier. Avvikelser inom sektionen hanteras av sektionschef och linjechefer med stöd av kvalitetscontrollern och återkopplas på möten
och arbetsplatsträffar.

2018

2017

2016

3 926

3 768

4 011

26

44

72

18 293

17 430

16 332

Besök, elektivt

361

532

1 197

varav öppenvård

219

426

1 044

varav dagvård

142

106

153

DRG poäng

4 542

4 221

4 344

Medelvårdtid, dygn

2,28

2,22

2,16

Vårdtillfällen, akut
Vårdtillfällen, elektivt
Öppenvård
Besök, akut

Sektionen strävar efter att fler akuta operationer ska ske dagtid. Då finns den bredaste kompetensen, och utbildningsvärdet är som störst. Vår egen fredade akuta operationssal har
bidragit till den utvecklingen.
Tillgång till akuta konsulter inom de olika specialiteterna utanför sektionen, regelbundna ronder av medicinkonsult och
dagliga kontakter med fysioterapeuter bidrar till en god och
högkvalitativ vård.
Akutsektionens förbättrings och kvalitetsarbete skapas med
hjälp av flera tvärprofessionella förbättringsgrupper, en styrgrupp med alla inblandade chefer och en flödesägare.

Förbättringsarbeten/projekt
ES-ERAS
ES-ERAS är ett kvalitetsprojekt inom sektionen som syftar till
att optimera omhändertagandet av patienter som genomgår
en akut laparotomi (med sikte på alla akuta operationer)
PNR
Under 2019 kommer sektionen att engagera en förbättringsgrupp bestående av patienter och eventuellt närstående, en
PNR, enligt tidigare känd sjukhusmodell.
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Kontaktpersoner
Fariba Kamran, bitr överläkare, sektionschef
Epost: fariba.kamran@capiostgoran.se
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