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Urologisektionen 
Urologisektionen på Capio S:t Görans 
Sjukhus handlägger och behandlar 
patienter med urologiska sjukdomar, 
dvs. kirurgiska sjukdomar inom 
urinvägarna.

Urologisektionen bildades i april 2010 och har sedan 
dess vuxit efterhand. Sektionen är verksam inom urologi 
med inriktning mot operativ och särskilt minimalinvasiv 
urologisk kirurgi. Vid sektionen handläggs och 
färdigbehandlas kirurgiskt urologiska patienter med 
sjukdomarna: tumörer i prostata, njure och urinvägarna 
samt testikel; urineringsproblem pga. godartad 
prostataförträngning, stensjukdomar i urinvägarna 
och förträngning inom de övre urinvägarna. Dessutom 
behandlas patienter med besvärande tillstånd inom 
genitalia som t.ex. vattenbråck, förhudsförträngning mm.

En stor del av operationerna genomförs med 
titthålteknik ( laparoskopisk/ robot assisterad) och på 
sektionen har man stor erfarenhet av att operera njur- 
och prostatacancer i robotassisterad kirurgi, men även 
andra benigna sjukdomar som Prostataförstoring med 
Grönlaser tekning där urologsektionen på St Görans 
sjukhus är ensamma om i Stockholm. Ingreppet sker 
oftast i dagkirurgi med minimal blodförlust.

På Urologmottagningen finns den senaste 
utrustningen för urologisk diagnostik, och för 
polikliniska ingrepp. Här genomförs bland annat 
fusionbiopsier (trans-rektalt och -perinealt) på prostata 
med hjälp av magnetkamerabilder, cystoskopier 
och andra mindre ingrepp i lokalbedövning. På 
mottagningen utreds och behandlas patienter 
med urinläckage och andra blåsstörningar samt 
erektionsstörningar efter kirurgi. Här bedrivs en 
sjuksköterskeledd erektionsdysfunktionsmottagning 
samt en rehabiliteringsgrupp efter prostatakirurgi. 
Vi utför även värmebehandlingar (TUMT/PLFT) på 
Urologmottagningen vid godartad prostataförstoring.

Sedan hösten 2017 är nu Prostatacancercentrum en 
etablerad verksamhet med ett tätt uro-onkologiskt 
samarbete genom samtliga professioner kring 
patienten. Här bedrivs ett optimerat och snabbt flöde 
för patienter med prostatacancer, med en komplett 
vårdkedja. Prostatacancercentrum har också etablerat 
ett starkt samarbete med övriga urologenheter.

Medicinsk verksamhet

Under året 2020 hade Urologsektionen inklusive 
Prostatacancercentrum sammanlagt 7 500 antal besök 
och vårdtillfällen Det är en minskning med ca 35% från 
föregående år då det skett ett stort arbete med att 
styra om mottagningsbesök till telefonkontakter eller 
digitala besök som en effekt av pandemin. Sektionen 
hade ca 1 700 slutenvårdstillfällen under året, varav 
65 % akuta. Det genomfördes nära 1 100 urologiska 
operationer vilket även är en minskning med ca 30 % 
från föregående år som följd av prioriteringar under 
pandemin.

Även Urologmottagningen och Prostatacancercentrum 
har minskat antalet patientbesök med ca 40 % och har 
tagit emot 5 300 besök varav ca 27 % av besöken är till 
sjuksköterska eller undersköterska.

Inom Urologisektionen bedrivs följande delflöden:

• Prostatacancer

• Urothelialcancer

• Njurcancer

• Testikeltumör

• Stensjukdom i urinvägarna

• BPH/LUTS

• Förträngningar inom övre urinvägarna

• Övriga tillstånd i de manliga yttre genitalia

Urologisektionen bedriver sin mottagningsverksamhet 
på urologmottagningen och Prostatacancer Centrum. 
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På avdelning 39 finns 12 vårdplatser för patienter i 
behov av inneliggande vård.

Inom Urologisektionen arbetar Urologer och läkare 
under specialistutbildning, och på mottagningen sker 
arbetet tillsammans med legitimerade sjuksköterskor 
(bl a kontakt sjuksköterskor) och undersköterskor. 
På avdelningen finns också sektionens flödesledare. 
Fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist, kurator 
och medicinska sekreterare stödjer avdelning och 
mottagning i arbetet med patienten.

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 verk- samheten och kontrollera 
att sektionen fortsatt håller hög kvalitet. Uppföljningen 
sköts av sektionens kvalitetskoordinator i nära 
samarbete med respektive kvalitetsansvarig läkare. 
Resultat och rapportering av registren samordnas av 
klinikens kvalitetscontroller.

Sektionen har en tvärprofessionell förbättringsgrupp 
som har fortlöpande möten flera gånger i månaden.

Förbättringsarbeten/projekt

Forskning

Prostatacancercentrum bedriver flertalet 
forskningsarbeten kring utredning och behandling av 
prostatacancer.

Njur-ERAS

Under 2020 har man inom flödet för njurcancer infört 
Njur- ERAS för ett strukturerat omhändertagande innan, 
under och efter operation för en bättre återhämtning 
efter operation.

Omställningar till följd av Covid-19

På grund av Covid-19 så har sektionen prioriterat SVF-
flöden i rekommendationer från sjukhusledningen. Detta 
har resulterat i långa väntetider för benigna åkommor, 
både gällande mottagningens nybesök/återbesök 
men även operativa åtgärder. Vi har i och med detta 
stärkt vårt samarbete med öppenvårdsurologerna, 
dit patienterna skickas för fortsatt omhändertagande 
gällande benigna urologiska diagnoser men även till en 
viss del canceruppföljningar.

Resultat

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

Urologisektionen rapporterar till samtliga 
kvalitetsregister som berör verksamheten:

• NPCR (Nationella Prostatacancerregistret)

• Njurcancer (Nationella Njurcancerregistret)

• Urothelialcancer (Nationella registret för cancer i 
urinvägarna)

Kontaktpersoner
Emelie Kinbom, Kvalitetscontroller 
Rami Klaff, Sektionschef


