Verksamhetsblad

Akutsektionen
Akutsektionen har ansvar för den akuta verksamheten på Capio S:t Görans sjukhus
Inom sektionen för akut ortopedi/trauma handläggs
patienter med akuta skador och sjukdomar i rörelseapparaten. De akuta patienterna handläggs primärt av läkare
inom akut/traumateamet där stor erfarenhet av fraktur/
traumakirurgi finns. Den akuta verksamheten involverar
akutmottagning, vårdavdelning, operationsavdelning samt
poliklinisk mottagningsavdelning.
Patienter med akuta skador eller sjukdomar i rörelseapparaten opereras akut eller subakut utifrån medicinsk prioritering. Akutsektionen opererar även sequele efter tidigare
skador.

Medicinsk verksamhet
Patienter med skada som kräver akut operation läggs in
på avdelning 35 med förberedelser och ingår i det akuta
operationsflödet.
Skador av lättare grad på extremitet hos patient som klarar
sig hemma i väntan på åtgärd erbjuds en planerad tid för
operation inom 7 dagar och ingår då i det subakuta operationsflödet. Det subakuta operationsflödet motsvarar ca
43 % av totala flödet.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Sektionen arbetar ständigt med förbättringsarbeten och
har under senaste året planerat och förberett flera projekt.
Sedan oktober 2016 registreras samtliga frakturer som
passerar Capio S:t Görans Sjukhus i Svenska Frakturregistret som är ett nationellt register och unikt i dess
omfattning. Med data från registret kommer vi att kunna
jämföra och ta del av flera kvalitetsparametrar.

Det subakuta flödet bidrar till ett mer kontrollerat totaltflöde
av våra skador samt att mjukdelar optimeras såsom svullnad mm inför operation.

En osteoporoskedja har arbetats fram där vi med hjälp av
register identifierar samtliga patienter med risk för osteoporosassocierad fraktur. Patientgruppen informeras och
hänvisas till utredning och behandling.

Sektionen disponerar 25 vårdplatser på avdelning 35 som
är indelad i 4 olika grupper. På avdelningen handläggs
patienterna av 3 akutoperatörer samt 1 avdelningsläkare
i teamarbete med sjuksköterska, undersköterska, fysio
terapeut och arbetsterapeut.

Ett nytt höftfraktursflöde där patienter med hög sannolikhet för höftfraktur inkommer via RAKEL-larm. En prioriterad bedömning och utredning sker vilket innebär att tiden
till färdigt handlagd patient minimeras.
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Stödfunktioner:
• Medicinska rådet
• Kvalitetscontroller
• Ekonomicontroller
• Utvecklingsansvarig
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Ökad bemanning på akutmottagningen med triageläkare
samt vidare planering för akutläkarbemanning.
Utveckling av patientinformation kring olika skador pågår
och dessa ges till patienter på akutmottagningen.

Produktion
Produktion

Utfall Q2
2017

Utfall
2016

Utfall
2015

1 059

2 087

2 178

18 865

18 245

Slutenvård
Vårdtillfällen, akut
Vårdtillfällen, elektivt

Arbeten för att förbättra det subakuta flödet och minska
vårdtid av fotleds- och handledsfrakturer pågår.

Öppenvård
Besök, akut

10 201

Besök, elektivt

3 238

Resultat

varav öppenvård

3 174

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

varav dagvård

Klinikens kvalitetsaktiviteter presenteras separat.

64

DRG poäng

2 761

4 287

4 471

Medelvårdtid, dygn

2,72

3,12

3,29

Kontaktpersoner
Kim Stauffer, överläkare, akutsektionen
E-post: kim.stauffer@capiostgoran.se
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