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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 ur-akut
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 2018
Störst fokus under året har varit att vidareutveckla konceptet
för teamträning av akut omhändertagande. I början av 2018
utbildades instruktörerna i videoassisterad återkoppling.
Under mars månad implementerades detta i utbildningskonceptet. Då den ursprungliga kursen BEST (Bedre & systematisk teamtrening) har förändrats och utvecklats mycket har
kursen bytt namn till CTT – Capio TeamTräning. Under 2018
har det hållits 11 heldagars utbildningar i CTT/BEST varav
en för slutenvården, där övning och utbildning skedde inne
på MAVA (medicinsk akutvårdsavdelning) på Akutmedinkliniken. Totalt har 130 medarbetare deltagit i övningarna och 12
instruktörer har varit delaktiga i utbildningstillfällena.
Under hösten 2018 formaliserades den nya traumagruppen på
Capio S:t Görans sjukhus. Alla berörda kliniker för trauma är
representerade och deltagarna består av läkare och sjuksköterskor med olika specialiteter. Akutläkarna är nu även representerade i denna grupp.

akutmottagningen har påbörjat arbete med att förändra kompetenssammansättningen vid larmomhändertagande. Förstärkning med framförallt sjuksköterskor har identifierats som
en viktig komponent. Ett arbete med hur detta skall ske har
pågått under hösten.

Fokusområden 2019
• Under 2019 kommer traumarutinerna fastställas och
implementeras i verksamheten. Under våren 2019 kommer
de nya rutinerna att stress-testas, det vill säga provas i
simulerad miljö och filmas för utvärdering.
• CTT fortsätter under året med en heldag för akutmottagningens omhändertagande per månad. Målet är att hålla
motsvarande övningsvolym för slutenvården.
• Fortsatt arbete med personalsammansättning och
kompetens vid akut omhändertagande.
• Kvartal 1 2019 startar en helt ny larmutbildning för omvårdnadspersonal på akutmottagningen. Utbildningen består av
en gemensam dag för undersköterskor och sjuksköterskor
och ytterligare en dag för sjuksköterskor. All personal som
arbetar kliniskt på akutmottagningen skall genomgå utbildningen, oberoende om hur länge de har arbetat.
• Under året kommer fast utrustning för videostreaming
att införskaffas till akutrummen på akutmottagningen.
Utrustningen skall initialt användas vid övning av larmomhändertaganden.
• Fortsatt arbete för att möta den ökande volymen av
larm-patienter. Framförallt hanteringen av flera samtidiga
omhändertaganden (dubbel- och trippellarm).

Under 2018 är det en nästan 30-procentig ökning av förvarnade patienter (larm) till akutmottagningen jämfört med åren
innan. Patientökningen i helhet var knappt 7 procent. Den
stora ökningen av larmpatienter har bland annat lett till att
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Patientflöden
2018

2017

2016

Ortopedakuten

20 748

21 514

20 805

Kirurgakuten

26 130

24 282

23 016

Medicinakuten

49 963

44 746

42 230

Totalt

96841

90 542

86 053

2018

2017

2016

1

1

LARM-patienter*
Ortopedakuten
Kirurgakuten

172

97

136

484

318

346

Medicinakuten

2 609

2 292

2 332

Totalt

3 565

2 746

2 775

*LARM-patienter innebär att patienten har förvarnats, och
anländer med blåljus-ambulans. Totalt var det 4287 patienter
som prioriterades som RÖD på akutmottagningen under 2018.
1
Inkluderat i denna siffra ingår förvarnade patienter med
misstänkt höftfraktur.

Larmövningar på akutmottagningen
2018
Antal genomförda övningar

55

1

2017
1

18

2016
152

LARM-patienter innebär att patienten har förvarnats, och
anländer med blåljus-ambulans. Totalt var det 4287 patienter som prioriterades som RÖD på akutmottagningen under
2018.
2
Till detta genomfördes kastastrofövning med 20 st ”röda”
larmpatienter.
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Kontaktpersoner
Thomas Leijon, verksamhetsutvecklare,
specialistgruppsordförande/kursansvarig CTT
Epost: thomas.leijon@capiostgoran.se
Charlotta Paulsson, vårdenhetschef akutmedicinkliniken,
kursansvarig CTT
Epost: charlotta.paulsson@capiostgoran.se
Jonas Fuxing, ledningssjuksköterska,
sammankallande traumautskottet
Epost: jonas.fuxing@capiostgoran.se
Lovisa Strömmer, överläkare kirurgkliniken,
medicinsk ansvarig traumautskottet
Epost: lovisa.strommer@capiostgoran.se
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