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Protokoll från NHS medlemsmöte den 30 januari 2020
18 medlemmar från NHS deltog.
Lokal: Academicum, rum Ingegerd Ericson.
1.Tema ”Akutsjukvård i toppklass”
Föreläsare: Maria Taranger (verksamhetschef medicin SU/Östra) ,Emma Lukic (enhetschef
akuten SU/Östra).
Maria och Emma presenterade utvecklingen av verksamheten och arbetssättet på
akutmottagningen SU/Östra. Visade bilder hittas på NHStankesmedja.se/rapporter/.
Som bakgrund till presentationen framhöll Emma och Maria att målet ”En akutsjukvård i
topp” är ett av tre övergripande mål för SU.
I likhet med sjukvården i övrigt har akutmottagningarnas verksamhet utvecklats avsevärt
över tid. Från basal krigssjukvård under Napoleonkrigen och tidigare, till utvecklad
krigssjukvård under Korea och Vietnamtiden, och från en intagsfunktion till avancerad
akutsjukvård vid sjukhus.
Verksamheten vid akutmottagningen SU/Östra har fått ett kraftigt ökat patientantal och
vårdar nu 50 000 patienter/år. Olycksfall/trauma, unga och oroliga yngre samt sköra äldre är
en indelning av patienterna.
På akuten finns nu två specialister som akutläkare och ett antal ST-läkare. Specialiteten
utformas nu successivt.
Emma och Maria beskrev utvecklingen av arbetssättet på ett mycket uppskattat sätt av
mötet. Kännetecknande delar i det omfattande arbetet är bl a
- indelning i team (två medicin resp två kirurgiteam)
- direktinläggningar (ex hjärtsvikt, sjuksköterskeinläggningar, direkt från ambulans efter
telefonkontakt)
- hänvisning till Närakuten som drivs av primärvården (ca 25 % hänvisas dit), bra samarbete
har uppnåtts genom dialog.
- behandlingssjuksköterskor som självständigt vårdar speciella patientgrupper
- ledningsläkare (överläkarfunktion på plats kl 9-17, stöttar underläkarna)
- läkare i triagen med uppgift att göra en plan för vården på akuten, senior läkare för snabba
beslut

- omsorgskoordinator (erfarna sjuksköterskor) t ex vid akut behov av hemsjukvård,bra
kontakt med kommunen
- vårdplatskoordinator (undersköterska), avlastar läkarna
- närsjukvårdsteam från sjukhuset som komplement till primärvårdens hemsjukvårdsteam.
Varje dag tre team med läkare och sjuksköterska. Kan t ex stötta sköra äldre efter kontakt
från boende eller ambulans. Tar inte patienter som primärvården mäktar med.
Resultatet av utvecklingsarbetet är mycket gott. Väntetider på akuten har reducerats och
patienttillfredsställelsen har förbättrats. Vårdplatssituationen har förbättrats trots ökat
söktryck och Medicinkliniken har t o m kunnat reducera sitt vårdplatsantal.
Mötet uttryckte sin stora uppskattning av arbetet.
2. NHStankesmedja.se. Kent Lundholm redovisade den utvecklade hemsidan. Att särskilt
notera är att det under externa länkar finns möjlighet att nå t ex Läkartidningen och Dagens
Medicin. Medlemmar uppmanas att till Kent skicka in förslag på material för att läggas in på
hemsidan. Företag ska kunna få vara hedersmedlemmar och få presentera sina länkar på
hemsidan.
3. Seminariet 12 mars. Kent presenterade. Kommer vissa smärre justeringar i programmet.
200 personer är anmälda.
4. Vårens möten. Årsmötet flyttas till den 27 april (från den 28:e). Kallelse kommer.
Medlemsmötet 28/5 är inte färdigarrangerat men kan bli särskilt intressant.
5. Nya Medlemmar. Anders Vedin och Ulf Kjellström föreslogs och mötet godkände förslaget
enhälligt.
Några ytterligare nya medlemmar finns på förslagsstadiet. Styrelsen fick mandat att besluta
om dessa.
Hans Ekman

