Verksamhetsblad

Anestesikliniken
Anestesikliniken ansvarar för
operationsverksamheten och
intensivvården på Capio S:t Görans
sjukhus.
Anestesikliniken består av Intensivvårdsavdelningen
(IVA) och Centraloperation.
På IVA finns åtta bemannade vårdplatser där det
bedrivs intensivvård av svårt sjuka patienter. På
avdelningen används avancerade behandlingar så som
respirator, dialys och cirkulatoriskt stöd under noggrann
övervakning för att kunna vårda patienter med svikt i
vitala organ.
Centraloperation består av en förberedelseenhet, tolv
operationssalar, två postoperativa avdelningar, en
sterilteknisk enhet och en preoperativ mottagning. Här
opereras patienter planerat och akut dygnet runt.
Anestesikliniken bidrar också med anestesikompetens
och service till sjukhuset verksamheter exempelvis
elkonvertering, röntgen och endoskopiska
undersökningar. För patienter som genomgått större
bukkirurgi görs planerade uppföljningar och akuta
bedömningar på vårdavdelningarna. Via mobila
intensivvårdsgruppen (MIG) ges stöd i bedömning och
behandling av patienter med sviktande vitala funktioner.
Vid akuta tillstånd som hjärtstopp och andningssvikt
larmas vårt akutteam till samtliga verksamheter
på sjukhusområdet. Hjärtcykeln bemannas med
intensivvårds- och narkoskompetens.

Medicinsk verksamhet
På kliniken arbetar specialistläkare inom
anestesi, ST-läkare, anestesisjuksköterskor,
operationssjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor,
sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter,
arbetsterapeut, sterilteknisk personal, vaktmästare,
administrativ personal och via Servicegruppen vårdnära
stöd. Anestesikliniken är indelad i följande sektioner:
• Intensivvårdsavdelningen (IVA)
• Centraloperation
Merparten av IVA:s patienter kommer från sjukhusets
akutmottagning eller från någon av sjukhusets
vårdavdelningar. Övriga patientgrupper som
behöver intensivvård är postoperativa patienter
och patienter som vårdas i samarbete med övriga
intensivvårdsavdelningar i Stockholm.

På Centraloperation är cirka 40% av operationerna
akuta. Patienterna bokas då direkt från
akutmottagningen eller vårdavdelningen. De övriga
operationerna är planerade, så kallade elektiva.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Anestesikliniken arbetar systematiskt för att uppnå
sjukhusets och klinikens kvalitets-, patientsäkerhetsoch arbetsmiljömål, ofta i samarbete med övriga kliniker.
Årligen tas en verksamhetsplan fram med aktiviteter
och mål som fortlöpande följs upp, utvärderas och
kommuniceras på olika nivåer i verksamheten.
Kvalitetsdata utifrån nationella kvalitetsregister och
internt framtagna mål analyseras, rapporteras och
följs upp. Rapportering görs till nationella kvalitetsren
Svenskt Perioperativt Register (SPOR) samt Svenskt
Intensivvårds Register (SIR).
Resultaten från kontinuerliga mätningar, identifiering
av risker och avvikelser, synpunkter från patient
och närstående samt förbättringsförslag från våra
medarbetare används som underlag i vårt systematiska
förbättringsarbete. Vid allvarliga händelser görs riskoch händelseanalyser.
Kompetens och kompetensutveckling hos våra
medarbetare är centralt för att säkerställa en god
kvalitet och patientsäkerhet. Kompetensutveckling
sker bland annat via interna/ externa utbildningar,
studiedagar och kompetenskort.
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Förbättringsarbeten/projekt

Omställningar till följd av Covid-19

Här beskrivs några av Anestesikliniken
förbättringsarbeten under 2021, för mer detaljerat se
under respektive sektions verksamhetsblad.

Sedan våren 2020 när Covid -19 slog till med full kraft
har anestesikliniken haft en central roll i behandlingen
av de svårast sjuka patienterna. Under 2021 har våra
verksamheter varit kraftigt påverkad av anpassningar
relaterat till pandemin

• Stort fokus har lagts för att följa upp patienter som
vårdats på IVA med Covid-19 vid flera tillfällen.
Detta har till stor del skett digitalt.
• Under 2021 har digitala synpunktskort införts på
IVA som möjliggör fortlöpande och strukturerad
återkoppling från närstående. Återkopplingen
publiceras på avdelningens förbättringstavla och
blir en del i arbetet med ständiga förbättringar.
• Q1 2021 flyttade IVA in i nya lokaler och under året
har arbetssätten succesivt anpassats till de nya
lokalerna.
• Under året har operationsverksamheten
arbetat med att förändra det preoperativa
flödet för elektiva patienter för att passa de nya
förutsättningar som Covid-19 och ombyggnationen
har skapat.
• Centraloperation har fortsatt utvecklat
konceptet med flödessalar för planerad kirurgi
med syfte att standardisera arbetssätten, öka
patientsäkerhet och optimera tid och resurser pre,
per- och postoperativt. Genom att använda sig
av flödessalar lyckas verksamheten operera fler
patienter med fortsatt bibehållen hög medicinsk
kvalitet och patientsäkerhet.
• Ett stort arbete med förberedelse och planering
inför byggnation av ny sterilteknisk enhet samt ny
pre- och postoperativ enhet har pågått under året,
med planerad inflytt 2022.

Intensivvården har haft utökad kapacitet under stora delar
av året och operationskapaciteten har då fått anpassas till
detta genom att endast operera cancerpatienter och de
med behov av akuta operationer.
Utökningen av intensivvårdsplatser har inneburit ett
tätt samarbete inom kliniken då vi har fördelat våra
personalresurser för att möta det ökade behovet av
högre vårdnivå till följd av Covid-19.
Schemaförändringar har genomförts för personal inom
kliniken. Under sex månader arbetade personalen på
IVA 2 - skift med 12 timmars arbetspass.
Behovet av stödåtgärder till personalen identifierades
tidigt. Vi har fortsatt samarbete med psykologteam från
smärtkliniken där medarbetare och chefer fått stöd både
i grupp och individuellt.

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