Verksamhetsblad

ÖGI-sektionen
Övre gastrointestinala sektionen på
Capio S:t Görans sjukhus ansvarar
för undersökning, behandling och
uppföljning av patienter med besvär
och sjukdomar från övre delen av
mag-tarmkanalen samt övervikt.
På ÖGI-sektionen bedrivs både elektiv och akut
verksamhet med inriktning mot sjukdomar i övre
gastrointestinalkanalen. Inom verksamheten
genomförs obesitas- och gallkirurgi, ljumsk- och
bukväggsbråckkirurgi. Obesitas- och gallkirurgi liksom
många bråckoperationer genomförs i huvudsak
laparaskopiskt.
Inom sektionen finns en lång tradition och stor
erfarenhet av att utföra ERCP (endoskopisk retrograd
cholangio-pancreaticografi).
ÖGI-sektionen utreder alla typer av ÖGI-cancer,
ofta med patienten inneliggande på vårdavdelning.
Sex gånger i veckan har sektionen gemensamma
telemedicinska konferenser med ÖAK vid Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge rörande främst
nydiagnostiserade cancerfall.

Medicinsk verksamhet
Inom ÖGI-sektionen bedrivs följande delflöden
• Obesitasflödet
• Gallflödet
• ERCP-flödet
• Ljumskbråcksflödet
• ÖGI-cancerflödet
Sektionen tar hand om ca 6 500 besök och
vårdkontakter under ett vanligt år, varav ca 26 %
inom slutenvården. På sektionen genomförs ca 1 100
operationer. 35 % av operationerna sker i så kallad
dagkirurgi, det vill säga att patienten går hem samma
dag. Sektionen har påverkats av pandemin där stor del
av verksamheten har pausats under lång tid.
Obesitascentrum är en del av ÖGI-sektionen. På
Obesitascentrum sker både medicinsk och kirurgisk
behandling av patienter med övervikt i ett nära
samarbete med Medicinkliniken. Under stor del av 2021
genomfördes inga obesitasoperationer då det inte fanns
operationsresurser under pandemin. ÖGI-sektionen

kunde starta med obesitasoperationer under oktober
och genomförde 28 överviktsoperationer under 2021.
ÖGI- tillsammans med akutsektionen är årligen en av
de största producenterna av gallkirurgi i Sverige. Det
genomförs ca 450 galloperationer årligen - och där ca
60 % sker elektivt och ca 40 % akut, d v s under samma
vårdtillfälle. Under pandemin genomfördes ett litet antal
elektiva galloperationer, det genomfördes totalt 360
galloperationer varav 30 % elektiva.
En stor del av verksamheten består av bråckkirurgi.
Bland annat genomförs det årligen ca 200
bukväggsbråcksoperationer, varav 20% görs
laparoskopiskt.
ÖGI-sektionen bedriver sin mottagningsverksamhet
via Kirurgmottagningen och Obesitascentrum. På
avdelning 38 finns 24 vårdplatser för patienter i behov
av inneliggande vård. De allra flesta patienterna läggs in
akut.
På ÖGI-sektionen arbetar kirurger specialiserade inom
kirurgi i övre mag- tarmkanalen samt ST-läkare. På
endoskopicentrum gör ÖGI-läkarna gastroskopier och
ERCP. Ca 200 ERCP:er görs årligen, de allra flesta akut.
På ÖGI-sektionen arbetar kirurger specialiserade inom
övre gastrokirurgi. Avdelningen och mottagningen
bemannas av undersköterskor samt legitimerade
sjuksköterskor. På vårdavdelningen arbetar sektionen
teambaserat tillsammans med sjuksköterskor och
undersköterskor. Fysioterapeuter, arbetsterapeuter,
dietist, kurator och medicinska sekreterare stödjer
avdelning och mottagning i arbetet med patienten.
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Kirurgkliniken

Sektionsnivå

Verksamhetschef

Slutenvård

Övre gastrointestinala sektionen
Sektionschef

Stödfunktioner:
Kvalitetscontroller
Ekonomicontroller
Utvecklingsansvarig
Cosmicadministratör

AVD 38
Vårdenhetschef

Externa
samarbeten

Öppenvård

Paramedicin
Enhetschef
Kirurgmottagningen
Vårdenhetschef

Stockholms Sjukhem

Rehabilitering
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Övre abdominal kirurgi (ÖAK)
Karolinska Huddinge

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Sektionen deltar i klinikens kvalitets- och
patientsäkerhetsfrågor genom leanarbete,
avvikelsehantering och sektionsmöten vilket skapar ett
nära samarbete genom samtliga personalkategorier.
Avvikelser inom sektionen hanteras av sektionschef
och linjechefer med stöd av kvalitetscontrollern och
återkopplas på möten och arbetsplatsträffar.
Genom att kontinuerligt rapportera in till
kvalitetsregister skapas goda förutsättningar för att
fortlöpande utvärdera resultat inom verksamheten.
Alla sektionens standardingrepp registreras i
kvalitetsregister. Uppföljningen sköts av utsedda
sjuksköterskor eller sekreterare i nära samarbete med
respektive flödesägare.

Förbättringsarbeten/projekt
• Pågående projekt för möjlighet till peroperativ
ERCP vid gallkirurgi.
• Initierat förbättringsarbete kring ÖGI-cancerflödet.
• Förbättrade arbetssätt med hjälp av NOVA
• Skapas möjlighet att ta hand om utvalda
patientgrupper direkt från triagen utan utredning
via akutmottagningen

Omställningar till följd av Covid-19
Pandemins effekter har varit väldigt stora på sektionens
verksamhet och patientgrupper. När sjukhuset

Radiumhemmet
Karolinska Solna

behövt lägga om sina resurser för att kunna möta
det stora inflödet av Covid-19 patienter har en stor
del av sektionens verksamhet pausats. Bland annat
har operationer med godartade indikationer varit
bland det första som ställdes in för att spara resurser
inom anestesin och slutenvården. Patientbesök
till mottagningen som kan vänta har pausats och i
lämpliga fall har besök ersatts med telefonkontakt eller
videobesök. Läkarna inom sektionen har som följd fått
stötta på andra sektioner inom det akuta flödet eller
ronda den egna Covid- avdelningen.
Sektionen tog hand om ca 5 300 besök och
vårdkontakter under 2021 vilket är en minskning
med 18 %, jämfört med 2019, som följd av de nya
prioriteringarna som behövt göras under pandemin.

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

Nationella kvalitetsregister
• GallRiks (galloperationer och ERCP)
• SOReg (obestiaskirurgi)
• Svenskt Bråckregister (ljumskbråck)
• Kvalitetsregistret för svenska bukväggsbråck
• INCA (cancer i matstrupe, magsäck, bukspottkörtel,
lever, gallblåsa och gallvägar)
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Kontaktpersoner
Emelie Kinbom, Kvalitetscontroller
Fariba Kamran, T.f Sektionschef
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