
Gunnar fick vänta  tjugo timmar -  lårbenet var brutet

Inga akuttider på vårdcentralen nu igen - åker till akuten

Jag blir tokig - hur f-n kan det ta sån´tid…………

Bäst att åka till akuten så man får träffa en specialist

Köerna bara växer och växer………  

Man hinner ju inte ens gå på toa…. 



Kan primärvården hjälpa till att lösa 
krisen på !

landets akutmottagningar! ??!



Handlägga akuta tillstånd som inte kan / !
bör vänta men som inte kräver !

akutsjukhusets fulla resurser!

Närakutens uppdrag!



Yttre triage - syfte!
-  bedömning av AT!
-  värdera symtom!
-  behov av specifik 

åtgärd!
-  sortera mellan närakut, 

akm, HL!



-  triagedokument -           
sökorsaker!

-  ”ockulärbesiktning"!
-  v b kontroll 

vitalparametrar!
-  när samarbete med våra 

jourläk !

Yttre triage - verktyg!



Patientkategorier!
-  infektioner!
-  skelettskador!
-  oklara smärttillstånd!
-  sårskador!
-  skalltrauma!
-  akut buksmärta!



Två modeller för närakut!
-sjukhusansluten!
-icke sjukhusansluten!



Gynekologi

Barnkirurgi
Barnmedicin

Infektion
Kirurgi

Handkirurgi

Internmedicin
Neurologi

Ortopedi vuxen

Ögon

ÖNH

Geriatrik

Barnortopedi

Sjukhusspec!
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SJUKHUSANSLUTEN NÄRAKUT
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Närakut! Husläkare! Extern spec!

Psykiatri
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Uppföljning

Närakut! Husläkare! Extern spec! Sjukhusspec!



Kan vi inte göra detta på !
husläkarmottagningarna?!



Kompetens och tillgång till akuta medicinska resurser!
röntgen inkl ultraljud och DT!

kan koncentreras!



Utvärdering!







-  Patient!
-  Arbetsliv!
-  Ekonomi!

Nytta för!



Tack!!!
Leon Sylverberg öl, verksamhetschef.         Jörgen Sälde öl, bitr verksamhetschef, MAL !

!
Närakut SLSO /!

Närakut Danderyd!
Närakut Haga!

Närakut Handen!
Närakut Huddinge !

Närakut Järva!
Närakut Sankt Göran!
Närakut Södermalm!

!
!
!


