
Kirurgkliniken
Kirurgkliniken ansvarar för utredning, 
behandling och uppföljning av patienter med 
kirurgiska, urologiska och onkologiska 
sjukdomar.

De två största patientgrupperna på kliniken är patienter 
med akut sjukdom som söker sig till kliniken via 
akutmottagningen och patienter med cancersjukdom. 
Klinikens arbete inkluderar hela flödet från utredning till 
behandling och ingrepp inom slutenvården, dagvård 
eller öppenvård. 

Den patientnäravården bedrivs i tvärprofessionellt 
teamarbete och med ett nära samarbete med övriga 
kliniker inom sjukhuset och vårdgivare inom regionen. 
Detta för att kunna erbjuda patienten en hög 
kontinuitet, tillgänglighet och trygghet.  
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Organisation
Kirurgkliniken är indelad i 
följande sektioner:

• Akutsektionen

• Bröstcentrum

• Nedre gastrointestinala sektionen 

• Övre gastrointestinala sektionen 

• Urologsektionen

• Onkologsektionen
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Slutenvård
Kirurgkliniken har tre slutenvårdsavdelningar med 
totalt 72 sängplatser för patienter i behov av 
inneliggande vård

Öppenvård
Respektive sektion har mottagningsverksamhet 
fördelat på Bröstcentrum, Kirurg- och 
Urologmottagningen, Tarm- och 
Prostatacancercentrum. Inom öppenvården 
bedrivs såväl läkarmottagning som 
sjuksköterskeledd mottagning, även 
sammottagning med onkolog och urolog eller 
kirurg förekommer. 

Dagvård
Till Onkologisk dagvård kommer patienter med 
bröst-, tarm- och prostatacancer för intravenös 
läkemedelsbehandling. 

Operation
På operationsavdelningen arbetar våra urologer och 
kirurger i nära samarbete med Anestesikliniken. På 
operation arbetar vi med ny teknik så som 
robotkirurgi och grön laser.

Mer information om våra olika enheter finns i 
respektive presentation



Verksamhetsbild
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Om Capio
– översikt

Så här jobbar 
vi med kvalitet
Kliniken arbetar ständigt med kvalitets- och 
patientsäkerhetsfrågor genom multiprofessionellt 
förbättringsarbete, avvikelsehantering och 
arbetsplatsträffar.  

Verksamhetschef, vårdenhetschefer och sektionschefer 
ansvarar för och driver det lokala kvalitetsarbetet tillsammans 
med klinikens medarbetare, kvalitetscontroller, 
utvecklingsansvarig och controller. 

På kliniken strävar vi efter en hög kontinuitet och tillgänglighet    
genom en nära samverkan med verksamheter inom sjukhuset 
men också övriga vårdgivare i vår närhet. 
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– översikt

Kliniska studier

Forskning är en viktig del av klinikens 
uppdrag och verksamhet. Kliniska studier 
möjliggör att våra patienter kan få tillgång till 
nya effektiva behandlingar och läkemedel.  

KFE onkologi/kirurgi är en enhet på Kirurgkliniken som 
bedriver akademiska och företagssponsrade kliniska 
studier inom onkologi och kirurgi. 

Här arbetar forskningssjuksköterskor i nära samarbete 
med onkologer och kirurger vid Bröstcentrum, 
Prostatacancercentrum och Nedre GI-sektionen.

Capio S:t Görans sjukhus AB är från och med 1 januari 
2021 en universitetssjukvårdsenhet.



Kirurgkliniken i siffror

38 000 
Öppenvårdsbesök årligen

7 700
Slutenvårdskontakter årligen 

5 000
Genomförda operationer 

årligen

2,8 
Medelvårdtid/dygn (2022)
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92 %NPS: 62
Antal svar:

7886

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?

Jag upplever att jag får den bästa 
tänkbara vård. Jag känner tillit.

”

Antal svar: xx

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

96 %
Antal svar: 

7886

Blev du bemött med 
medkänsla och omsorg?

Antal svar:
7886

”
Bra bemötande av alla jag hat 

kontakt med. Får svar på de frågor 
man har. 
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Under året som gått har det skett många olika 
förbättringsprojekt.

Kökapning

• Olika insatser har gjorts under året i syfte att korta ner vårdköer som 
uppstod i samband med pandemin. Bland annat har det tillsammans med 
Anestesikliniken öppnats extra operationssalar under helgtid för att korta 
väntetid till operation av prostatacancer.

Akuta flödet

I samarbete med akutkliniken pågår många aktiviteter för att korta 
väntetiderna på akuten. 

• Akutläkarna har tagit över rollen som ledningsläkare på akuten.

• Snabbspårsflöde möjliggör för utvalda patientgrupper att gå direkt till 
vårdavdelning utan nödvändig utredning på akutmottagningen. 

• Tidig rondstart på vårdavdelningarna skapar fria vårdplatser för patienterna 
på akuten. 

• Fler återbesökstider för akuta patienter har skapats på Kirurgmottagningen 
för att avlasta Akutmottagningen.

Vårt fokus 2022
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Digitalisering

• Taligenkänning bredd införs på kliniken. Med taligenkänning finns 
journalinformationen tillgänglig på en gång när den skapas. 

• Med robotautomatiserade processer (RPA) underlättas medarbetarnas 
administrativa arbetsuppgifter. 

Förlossning

• Inför starten av BB St Göran har Kirurgkliniken skapat tagit fram 
nödvändiga samarbeten, rutiner och utbildningar för att säkra att våra 
gravida patienter med kirurgisk åkomma får det bästa 
omhändertagandet.

Samverkan

• Nya samarbeten och synergier har skapats under året som gått. I ett 
förbättringsarbete har arbetssätt tagits fram tillsammans med Sollentuna-
geriatriken. Patienter på akutmottagningen eller inneliggande på kirurgisk 
vårdavdelning kan få en tidigare överflytt till geriatrisk avdelning för 
fortsatt vård.

Fokusflöden

• Under föregående år har kliniken satsat på en återstart av flödesarbeten 
efter pandemin. Tre nya vårdflöden beskrivs i ett nuläge och ett 
önskeläge som grund för förbättringsarbete. 

Vårt fokus 2022



Ännu bättre 2023
Under 2023 kommer klinikens förbättringsarbete 
fortsätta med ett extra fokus på:

Vårdplatser

• Genom att samla de akutkirurgiska patienterna till samma våningsplan 
optimeras akutflödet ytterligare med kortare ledtider på akuten och kortare 
vårdtider på avdelningen. De elektiva patienterna samt urologpatienterna
samlas till en avdelning vilket möjliggör ett ökat samarbete med 
mottagningens kontaktsjuksköterskor.

• Inom onkologisk slutenvård utreds nya möjligheter att vårda patienter i 
hemmet i samarbete med ASIH.

Akuta flödet

• Det upparbetade samarbete med akutkliniken fortsätter. Akutläkarna 
fortsätter sitt arbete på kirurgakuten och kommer bemanna fler rader 
under året. 



Ännu bättre 2023
Under 2023 kommer klinikens förbättringsarbete 
fortsätta med ett extra fokus på:

Flödessalar

• För att minska ledtiderna på operation kommer flödessalar skapas för 
njurstens- och galloperationer. Syftet är att genom standardiserade 
arbetssätt skapa ett effektivare operationsflöde med minskad stress och 
förbättrad arbetsmiljö.

Samarbete 

• Samarbetet mellan slutenvården och öppenvården stärks genom nya 
arbetssätt vid utskrivning av patienter som genomgått operation för 
prostatacancer. Kontaktsjuksköterskorna från Prostatacancercentrum som 
träffar patienten under hela utredningen kommer ingår i teamet på 
vårdavdelningen vid utskrivning. 

• En stor del av patienterna i slutenvården på Kirurgkliniken är äldre och 
sköra. I ett kommande förbättringsprojekt utreds ett utökat samarbete 
med Sollentunageriatriken där geriatriker och kirurg rondar patienten 
tillsammans

• Capio ASIH Dalen kommer etablera ett team på CStG i syfte att underlätta 
utskrivningen av patienter i behov av avancerad sjukvård i hemmet. 

Vill du veta mer? Kontakta klinikens verksamhetschef Minna 
Lönnstedt Minna.Lonnstedt@capiostgoran.se eller 
kvalitetskontroller Emelie Kinbom emelie.kinbom@capiostgoran.se

mailto:Minna.Lonnstedt@capiostgoran.se
mailto:emelie.kinbom@capiostgoran.se
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