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Anestesikliniken ansvarar för operationsverksam- 
heten och intensivvården på Capio S:t Görans sjukhus.

Anestesikliniken består av Intensivvårdsavdelningen (IVA) och 
Centraloperation. 

På IVA finns åtta 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, tretton 
operationssalar, två postoperativa avdelningar, en steriltek-
nisk enhet och en preoperativ mottagning. Här opereras 
patienter planerat och akut dygnet runt.  

Anestesikliniken bidrar också med anestesikompetens och 
service till sjukhuset verksamheter. Vid elkonvertering, rönt-
gen- och endoskopiska undersökningar finns narkoskom-
petens med. 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 svik-
tande vitala funktioner. Vid akuta tillstånd som hjärtstopp och 
andningssvikt larmas hjärtcykeln till samtliga verksamheter 
på sjukhusområdet. Hjärtcykeln bemannas av intensivvårds- 
och narkoskompetens.  

Medicinsk verksamhet
På kliniken arbetar specialistläkare inom anestesi, ST-läkare, 
anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, intensiv-
vårdssjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, fysio-
terapeuter, arbetsterapeut, sterilteknisk personal, vaktmäs-
tare, administrativ personal och via Servicegruppen vårdnära 
stöd. Anestesikliniken är indelad i följande sektioner:

• Intensivvårdsavdelningen (IVA) 
• Centraloperation

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

Merparten av IVA:s patienter kommer från sjukhusets akut-
mottagning eller från någon av sjukhusets vårdavdelningar. 
Övriga patientgrupper som behöver intensivvård är post-
operativa patienter och patienter som vårdas i samarbete 
med övriga intensivvårdsavdelningar i Stockholm. 

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Anestesikliniken arbetar systematiskt för att uppnå sjukhu-
sets och klinikens kvalitets-, patientsäkerhets- och arbets-
miljömål, ofta i samarbete med de andra klinikerna. Årligen 
tas en verksamhetsplan fram med aktiviteter och mål som 
fortlöpande följs upp, utvärderas och kommuniceras på olika 
nivåer i verksamheten. Kvalitetsdata utifrån nationella kvali-
tetsregister och internt framtagna mål analyseras, rapporte-
ras och följs upp. Rapportering görs till nationella kvalitetsre-
gistren Svenskt Perioperativt Register (SPOR) samt Svenskt 
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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 risk- och händelseanalyser.  

Kompetens och kompetensutveckling hos våra medarbetare 
är centralt för att säkerställa en god kvalitet och patientsä-
kerhet. Kompetensutveckling sker bland annat via interna/
externa utbildningar, studiedagar och kompetenskort.    

Förbättringsarbeten/projekt
Här beskrivs några av Anestesikliniken förbättringsarbeten 
under 2020, för mer detaljerat se under respektive sektions 
verksamhetsblad.
• Årligen utförs enkäter som mäter anhörigas nöjdhet över 

patientvården som bedrivs på IVA. Som ett led i detta 
förbättringsarbete har avdelningen infört anhörigstödjare. 
Anhörigstödjare finns till för de anhöriga genom att stötta, 
ge regelbunden information, svara på frågor och finnas där 
i en krissituation. 

• Under året har IVA genomfört ett stort arbete på att förbe-
reda inflytt till nya lokaler Q1 2021. Lokalerna har planerats 
och iordningsställts, nya flöden och arbetssätt har tagits 
fram.   

• Under slutet av 2020 har ytterligare två nybyggda moderna 
operationssalar tagits i drift och som ett led i detta arbete 
har nya arbetssätt tagits fram.  

• 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.

• Planering och uppstart inför byggnation av ny sterilteknisk 
enhet har påbörjats, med planerad inflytt 2022.

Omställningar till följd av Covid-19
Sedan våren 2020 när Covid -19 slog till med full kraft har 
anestesikliniken haft en central roll i behandlingen av de 
svårast sjuka patienterna.

På kort tid kunde IVA tredubbla sin verksamhet från 8 till 24 
st. vårdplatser. Operationskapaciteten gick ner till att endast 
operera cancerpatienter och de med behov av akuta opera-
tioner.

Utökningen av intensivvårdsplatser innebar att personal 
från operationsavdelningen snabbt fick ställa om och efter 
en kortare utbildning arbeta med de svårt sjuka, intensiv-
vårdskrävande patienterna med Covid-19. Extra jourlinjer för 
narkosläkare upprättades. Schemaförändringar fick göras för 
IVA:s och operations personal. Under 6 månader arbetade 
personalen på IVA 2 - skift med 12 timmars arbetspass.
Behovet av stödåtgärder till personalen identifierades tidigt. 
Tillsammans med ett psykologteam från smärtkliniken fick 

medarbetare och chefer dagligt stöd både i grupp och 
individuellt. Detta har sedan fortsatt under året med möjlig-
het att fånga upp medarbetare på individuellt plan med risk 
för PTSD.

Rutiner och riktlinjer för behandlingsstrategi av Covid-19 
togs snabbt fram. I takt med ökad kunskap om sjukdomen 
har rutiner och behandlingar fortlöpande uppdaterats. Ett 
flertal forskningsprojekt har även bedrivits parallellt. Under 
hela perioden har vi haft ett nära samarbete med Region 
Stockholm och övriga intensivvårdsavdelningar för utbyte av 
erfarenheter och för framtagande av gemensamma riktlinjer.

Från juni månad kunde antalet intensivvårdsplatser för Covid-
19 patienter succesivt trappas ner. Operationsverksamhe-
ten kunde gå upp i full kapacitet från och med september 
månad.

I och med en andra våg av Covid-19 i november har återigen 
en utökning av intensivvården skett samt neddragning av 
planerade operationer varit nödvändigt.  

Resultat
Sjukhusövergripande resultat och resultat i patientflöde 
presenteras separat i andra delar av kvalitetsredovisningen. 
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Kontaktpersoner
Charlotta Löwendahl, verksamhetschef 
E-post: charlotta.lowendahl@capiostgoran.se

Produktion och personaldata

Produktion 2020 2019 2018

Slutenvård

CStG IVA pat vårddygn - -  1 877

Antal externa patienter vårdade 
på CStG IVA

- - 40

Medelvårdtid IVA, dygn 22 - 3,2

Öppenvård

Antal operationer utförda som 
dagkirurgi

- - 2 399

Totalt antal operationer

Antal operationer (akut, elektivt, 
dagkirurgi)

- - 10 238

Personal Totalt

Läkare 21,5

Sjuksköterska 30,8

Undersköterska 35,7

Narkossköterska 35,5

Operationssköterska 30,4

Sjukhusservice 12,6

Stabsstöd* 8,9

Totalt anställda 175,4
 
* stabsfunktioner inklusive verksamhetschef, vårdenhetschef, ekonomi 
& HR, kvalitetscontroller, IT med flera. Personaldata FTE (full time em-
ployee) omräknat till hetidstjänster december 2020.


