
Ischemisk Hjärtsjukdom
Hjärtkliniken tar hand om patienter med konstaterad eller 
misstänkt hjärtsjukdom. Hjärtkliniken har höga patientflöden, 
bred erfarenhet och kompetens inom både enklare- och mer 
komplicerad kardiologisk vård. 

Klinikens arbete inkluderar hela flödet från akut 
omhändertagande på akutmottagning via utredning, behandling 
och ingrepp inom slutenvården, konsultarbete, dagvård till 
öppenvård. 

Vården präglas av tvärprofessionellt teamarbete med ständigt 
pågående förbättringsarbeten inom kliniken och i samverkan 
med övriga sjukhuset och vårdgrannar.

Klinikens uppdrag har vuxit de senaste åren som en effekt av 
befolkningstillväxt och omställningar i Stockholms sjukvård. 
Vården är organiserad i flöden som inkluderar slutenvård, 
utredning och behandling, dagvård samt öppenvård. Personal 
har möjlighet att rotera inom flödet vilket möjliggör 
kompetensutveckling och närmare samarbete vilket gynnar 
vården.
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Hjärtkliniken



Organisation
Avd/mott tar hand om följande 
flöden:
• Ischemi, inklusive koronarangio/PCI och 

sekundärprevention
• Arytmi inklusive förmaksflimmer, 

pacemakeroperation och 
pacemakermottagning

• Hjärtsvikt- och vitier inklusive EKO-
verksamhet, hjärt- sviktsmottagning
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Slutenvård
Slutenvård bedrivs på tre vårdavdelningar och i 
anslutning till slutenvården finns även behandlings/ 
utredningsenheter, se verksamhetsbild.

Öppenvård
Kliniken bedriver bred 
öppenvårdsverksamhet med såväl 
läkarmottagning som sjuksköterske-, 
paramedicinsk och teammottagning.

Dagvård
Hjärtkliniken har en dagvårdsavdelning med sex 
platser. Dagvården möjliggör en mer 
personcentrerad och behovsstyrd vård där 
slutenvårdsplatser kunnat frigöras och patienten 
kan få snabb och flexibel vård
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Verksamhetsbild



Flödet i siffror

4119 
Öppenvårdsbesök 2022

610
Vårdade för akut koronart

syndrom under 2022

25
Kardiologspecialister

1,9
Medelvistelsetid/dygn (2022)
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95 %
Antal svar: 413

NPS: 68
Antal svar: 413

XX %

Hur troligt är det att du 
skulle rekommendera den 

här enheten till någon i 
din situation?

Fick du tillräckligt med 
information om din 
vård/behandling?

Patientens röstBlev du bemött med 
medkänsla och omsorg?

Proffsigt. Omtänksamt.. 
Informativt före och efter. 
Vänligt bemötande och 

omhändertagande. 
Engagerade medarbetare. 

Omvårdnad med omtanke och 
vänlighet. 

Läkaren tog sig tid att förklara så 
jag förstod. 

”

Antal svar: xx

* Net Promotor Score, NPS kan ge ett resultat mellan -100 och 100

96 %
Antal svar: 413

Blev du bemött med 
medkänsla och 
omsorg? 



Om Capio
– översikt
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Vårt fokus 
under 2022
Utöver det kontinuerliga förbättringsarbete har kliniken
fokuserat på att:

• Under hösten 2022 återstartades vår omtyckta Hjärtskola för patienter 
som vårdats för AKS och deras närstående.

• För att i högre utsträckning nå de kvalitetsmål som finns uppsatta för 
patienter efter genomgången hjärtinfarkt (främst rökstopp, uppnått 
målblodtryck och kolesterolmål samt hälsosam livsstil) arbetade vi 
med tvärprofessionella strukturerade målmöten där plan tas fram för 
de patienter vars indikatorer trots gängse behandling fortfarande inte 
uppnår kvalitetsmålen.

• Två sjuksköterskor blev utbildade diplomerade tobaksavvänjare vilket 
givit förbättrade resultat inom området. 

• En blodtryckshörna har inrättats på Hjärtcentrum, så att patienter kan 
ta sitt blodtryck själv i lugn och ro.

• Tillgång till oral glukosbelastning för tidig upptäckt av diabetes hos 
hjärtinfarktpatienter möjliggjordes.

• Då vi vet att många av våra patienter fortfarande är yrkesverksamma 
och kan ha svårt att komma på besök dagtid, har vi ökat 
tillgängligheten för dem som önskar en eftermiddag- eller kvällstid för 
återbesök till sjuksköterskemottagning samt 



Ännu bättre 
under 2023
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Vill du veta mer? Kontakta klinikens kvalitetskontroller 
Kristina Locke kristina.lockne@capiostgoran.se

Under 2023 kommer kliniken att ha extra fokus på:

• Att ytterligare öka öppethållande av coronarangio/PCI 
enheten

• Fortsätta satsning på tobaksavvänjning
• Ta vara på goda erfarenheter med distanskontakt i de fall 

där det gagnar patienten
• Erbjuda digital hjärtskola
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