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Övre sektionen har ansvar för all elektiv och stora 
delar av den akuta kirurgin inom övre extremitet på 
Capio S:t Görans sjukhus.  

Sektionen för övre extremitetskirurgi handlägger alla skador 
och sjukdomar från handen upp till axelleden. Vid akuta ska-
dor sker ett samarbete med akutsektionen. Förutom patienter 
från hela Stockholmsområdet får vi specialistvårdsremisser 
från övriga landet och utlandet på patienter med komplice-
rade tillstånd inom framför allt axelleden. Detta har medfört att 
sektionen har mycket hög kompetens på området. Alla typer 
av kirurgi bedrivs inom sektionen. 

Medicinsk verksamhet
Under 2020 präglades verksamheten av Covid-19 pandemin i 
Sverige. Vår i slutet av november 2020 hade vi opererat ca 40 
% mindre planerad kirurgi jämfört med 2019. Detta drabbade 
främst patienter i behov av axelprotes och andra icke akuta 
besvär.

De akuta diagnoserna minskade också under året men inte i 
lika stor grad som planerad kirugi. 2020 behandlade vi 15 % 
färre frakturer i nyckelben samt överarm jämfört med 2019. 
Tid till operation var 2020 i snitt 7 dagar jämfört med 6 dagar 
2019, vilket betyder att vi trots pandemin hållit det subakuta 
flödet igång.  

Åtta specialister är knutna till sektionen och ortopedklinikens 
ST-läkare tjänstgör på sektionen under sex månader med 
personlig handledning och fortlöpande utvärdering. Ett dokto-
randprojekt bedrivs på sektionen och avhandlingen planeras 
2021.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Uppföljning 1-årsresultat efter operation med axelprotes 
Global Icon som introducerades på kliniken i augusti 2017. 
63 patienter opererade under perioden augusti 2017 till juni 

2019. 52 svarade på enkäten från Svenska Axelregistret. 81 
% var nöjda eller mycket nöjda med resultatet. Självskattning 
av funktion/smärta i axel, WOOS, innan operation i snitt 43 
och 1 år efter operation i snitt 87. Maximalt värde på WOOS är 
100. Således ett mycket bra resultat helt i linje med nationella 
resultat från registret.  

Tvärprofessionellt framtagen strategi för optimerad smärtbe-
handling i samband med axelprotes. På grund av pandemin 
försenad start men succesivt inför under hösten 2020. Preli-
minärt resultat är att många patienter kan gå hem första dagen 
efter operation och har känt sig nöjda med smärtlindringen. 
Projektet ska utvärderas med patientenkät när den planerade 
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Kontaktpersoner
Hampus Mörner, flödesägare övre sektionen
Epost: hampus.morner@capiostgoran.se

Katarina Lundquist, kvalitetscontroller
Epost: katarina.lundquist@capiostgoran.se

kirurgin är igång igen och då jämföras med de mätningar som 
gjordes av postoperativ smärta våren 2019.

Omställningar till följd av Covid-19

Översyn under året avseende rutiner för återbesök efter ope-
ration. Majoriteten av patienterna i riskgrupp har erbjudits och 
accepterat telefonuppföljning.

Resultat

Sjukhusövergripande resultat och resultat i patientflöde pre-
senteras separat i andra delar av kvalitetsredovisningen.

Produktionsdata
Produktion 2020 2019 2018

Slutenvård

Vårdtillfällen, akut - - -

Vårdtillfällen, elektivt 360 658 583

Öppenvård

Besök, akut 19 47 77

Besök, elektivt 7 758 10 944 10 400

 varav öppenvård 7 432 10 364 9 822

 varav dagvård 326 580 577

DRG poäng 919 1 709 1 578

Medelvårdtid, dygn 1,79 - 1,93


