Verksamhetsblad

Kirurgkliniken
Kirurgkliniken på Capio S:t Görans
sjukhus ansvarar för utredning,
behandling och uppföljning av
patienter med kirurgiska, urologiska
och onkologiska sjukdomar.
De största patientgrupperna på kirurgkliniken
är patienter med akut sjukdom som söker sig till
kliniken via akutmottagningen och patienter med
cancersjukdom. Kliniken strävar efter att erbjuda den
bästa vården med kortaste ledtider. Kirurgkliniken tar
emot patienter med olika sjukdomar där utredning,
behandling eller akut alternativt planerad operation kan
vara aktuellt som en del i behandlingen. Operationerna
sker både inom öppen- och slutenvård. Vi ger också
läkemedel mot vissa cancersjukdomar.
På Bröstcentrum, Prostatacancercentrum och
Tarmcancercentrum kan patienter med tumörsjukdom
i bröst, prostata och tarm erbjudas vård och utredning
genom hela kedjan från utredning till behandling,
operation eller onkologisk behandling.

Produktion

2021

2020

2019

Vårdtillfällen, akut

6 156

6 676

7 409

Vårdtillfällen, elektiv

1 074

1 027

1 583

Besök, akut

16 540

15 933

20 706

Besök, elektivt

70 087

63 478

67 240

(varav öppenvård)

59 552

54 024

56 661

(varav dagvård)

10 534

9 451

10 579

DRG poäng

13 027

13 777

15 295

2,17

3,09

2,7

Slutenvården

Öppenvård

Medicinsk verksamhet
Kirurgkliniken har ca 90 - 100 000 besök och
vårdkontakter årligen. Klinikens medarbetare arbetar
kontinuerligt med att utveckla vården, förbättra
arbetssätt och ökad andelen operationer i dagkirurgi.
Av de 7000 patienterna i slutenvården kliniken tog hand
om var 85% akuta vårdtillfällen, vilken är en ökning till
följd av att många planerade operationer fått ställas in
under året. Det genomfördes ca 4500 operationer på
kliniken fördelat på hälften akuta och hälften planerade
operationer.
Kirurgkliniken är indelad i följande sektioner:
• Akutsektionen
• Bröstcentrum
• Nedre gastrointestinala sektionen (NGI-sektionen)
• Övre gastrointestinala sektionen (ÖGI-sektionen)
• Urologsektionen
• Onkologsektionen
Kliniken har 72 sängplatser, fördelade på de tre
slutenvårdsavdelningar (avd. 36, 38 och 39), för
patienter i behov av inneliggande vård. Respektive
sektion har mottagningsverksamhet fördelat på

Medelvårdtid, dygn

Bröstcentrum, Kirurg- och Urologmottagningen,
Tarm- och Prostatacancercentrum. Den onkologiska
mottagningsverksamheten är integrerad i dessa
mottagningar. Kirurgklinikens Dagvårdsavdelningen tar
emot patienter i behov av onkologisk behandling.
På Kirurgkliniken arbetar Kirurger, Urologer och
Onkologer. Avdelningarna och mottagningarna
bemannas av undersköterskor och legitimerade
sjuksköterskor, både grundutbildade och med
specialistutbildning. Dietister, fysioterapeuter
och arbetsterapeuter stödjer avdelningsoch mottagningsarbetet. På kliniken arbetar
medicinska sekreterare med dokumentation och
diagnosregistrering.
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Kirurgkliniken

Slutenvård

Sektionsnivå

Verksamhetschef

Bröstcentrum
Sektionschef

Urologi
Sektionschef

AVD 36
Vårdenhetschef

AVD 38
Vårdenhetschef

Onkologisk
dagvård
Vårdenhetschef

Övre gastrointestinal
Sektionschef

AVD 39
Vårdenhetschef

Urolog-och
kirurgmottagningen
Vårdenhetschef

Onkologi
Sektionschef

Stödfunktioner:
Kvalitetscontroller
Ekonomicontroller
Utvecklingsansvarig
Cosmicadministratör

AVD 45 Onk
Vårdenhetschef

Prostatacancercentrum
Flödesägare

Akutmottagningen
Läkare

Paramedicin
Enhetschef

Öppenvård

Bröstcentrum och
Bröstcentrum City
Vårdenhetschef

Nedre
gastrointestinal
Sektionschef

Akutkirurgi
Sektionschef

Tarmcancercentrum
Flödesägare

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Kliniken arbetar ständigt med kvalitets- och
patientsäkerhetsfrågor genom multiprofessionellt
förbättringsarbete, avvikelsehantering och
arbetsplatsträffar vilket ger kortare beslutsvägar och
snabba åtgärder. Avvikelser på kliniken hanteras av
linjechefer och kvalitetscontrollern och återkopplas
på möten och arbetsplatsträffar. Händelse- och
riskanalyser genomförs på kliniken i syfte att se över
och utvärdera rutiner och arbetssätt.

Förbättringsarbeten/projekt
Säker läkemedelshantering
• Som en del i sjukhusets satsning på säkrare
läkemedelshantering tar Kirurgkliniken fram en
strategi för öppenvården respektive slutenvården.

Digitalisering
• Under året som gått har utvecklingen av den
digitala mottagningsverksamheten gått snabbt
framåt. Patienter som inte behövt träffa personalen
på plats har erbjudits ett telefon- eller videosamtal.
Fortsatt kommer kliniken fortsätta arbeta för
att öka andelen digitala vårdkontakter utifrån
patientbehov.
• Implementeringen av taligenkänning har startat
och kommer fortsätta under 2022.
• På Prostatacancercentrum har det under 2021 blivit
möjligt för män som genomgått behandling för

prostatacancer att genomföra sin årliga uppföljning
via hemsidan istället för ett besök.
• På klinikens slutenvårdsavdelningar har NOVA,
ett digitalt hjälpmedel, införts i det dagliga
arbetet. NOVA möjliggör ett effektivare och mer
patientnära arbetssätt. Under 2022 kommer
arbetet med nya rondsätt utvecklas för att
anpassas till det nya hjälpmedlet.

Forskning utveckling FoU
• KFE, Kirurgklinikens forskningsenhet är en separat
enhet som stöttar och arbetar med den forskning
som bedrivs inom kliniken. Enheten har under året
fortsatt utveckla sin verksamhet.

Flödesarbete
• Under kommande år görs en satsning på
flödes- och förbättringsarbete inom kliniken.
Flödesägarnas uppdrag och ansvar kommer
tydliggöras.

Omställning till följd av fortsatt arbete
med Covid-19
Kirurgkliniken har för varje år haft ett ökande tillflöde
av patienter till sina mottagningar och vårdavdelningar.
Under pandemin har antalet patientbesök nu istället
minskat med totalt 22% som en följd av bland annat nya
prioriteringar för att möta det stora inflödet av Covid-19
patienter.
Kirurgklinikens verksamhet har, likt hela sjukhusets,
påverkats av pandemin. För att kunna stötta sjukhuset
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i att möta det stora inflödet av Covid-19 patienter har
kliniken behövt styra om verksamheten. En av de egna
vårdavdelningarna har under en period av pandemin
fått stänga för vanliga kirurgpatienter för att kunna
ta emot endast Covid-19 patienter. Medarbetarna på
vårdavdelningarna har på ett fantastiskt sätt under
svåra omständigheter tagit hand om Covid-19 patienter
genom pandemin.
På våra mottagningar har medarbetarna fått styra
om verksamheten till att fortsätta ta emot patienter
via telefon eller digitala besök för att kunna erbjuda
de patienter som behöver en kontinuitet i sin vård.
Medarbetare från mottagningarna har stöttat
vårdavdelningarna i arbetet med patienterna i
slutenvården.
Flödet av cancerpatienter har under pandemin av
olika anledningar minskat, dels som följd av att
screeningprogrammen en tid pausade men också för
att patienter, framförallt från riskgrupper, är mindre
benägna att söka vård. Inom samtliga cancerflöden på
kliniken har ledtiderna sjunkit under pandemin.

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

Nationella kvalitetsregister
Kirurgkliniken rapporterar kontinuerligt till nationella
kvalitetsregister men följer också egna lokala register
för att kunna följa flödet inom vissa diagnosgrupper.
Varje register har ansvariga läkare och sjuksköterskor/
medicinska sekreterare. Resultat och rapportering av
registren samordnas av klinikens kvalitetscontroller.

Kontaktpersoner
Emelie Kinbom, Kvalitetscontroller ,
Minna Lönnstedt, Verksamhetschef

Kvalitetsrapport 2021 – Capio S:t Görans Sjukhus

