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Akutsjukvården
Landstingets revisorer har för verksamhetsåret 2013 beslutat att genomföra
en granskning av akutsjukvården i Värmland. Det övergripande syftet med
granskningen har varit att bedöma om landstingsstyrelsen säkerställt en
ändamålsenligt utformad akutsjukvård för värmlänningarna.
Granskningen har genomförts av konsulter. I rapporten lämnas följande rekommendationer:


Uppföljningen av akutsjukvården bör utvecklas. Bland annat bör ledningen för akutmottagningarna utveckla sätt att följa upp att patienterna
efter vistelsen på akutmottagningen kommer till eller blir hänvisade till
adekvat åtgärd. Även uppföljning av ledtiderna tid till röntgen och tid
till laboratorium bedöms relevanta att följa för att vid behov utveckla
akutprocessen.



Kvaliteten i de ledtider som används bör ses över för att säkerställa att
statistiken avseende dessa ger en rättvisande bild.



Vårdplatskoordinatorerna vid respektive akutmottagning bör ges förutsättning att arbeta i ett system där ledig kapacitet på avdelningarna tydligt kommuniceras till akutmottagningen.



Samverkan mellan akutmottagningarna och andra verksamheter inom
hälso- och sjukvården bör stärkas.



En strategi bör tillskapas för huruvida inflödet till akutmottagningarna
ska styras. Strategin bör innehålla ett ställningstagande till om fokus ska
vara att styra patienterna till olika vårdnivåer eller om resurserna ska
organiseras utifrån patienternas sökmönster.



Bemanningen vid akutmottagningarna bör ses över för att säkerställa att
akutmottagningarna bemannas med rätt kompetens.
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De åtgärder som landstinget vidtar med anledning av Socialstyrelsens
tillsyn bör resultera i konkreta förbättringar. Det bör även genomföras
en noggrann uppföljning av arbetet som omfattar akutmottagningarna
vid samtliga sjukhus. Arbetet bör bedrivas systematiskt och ges hög
prioritet.

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser landstingsstyrelsens
svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten, senast den 28 mars 2014.
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