
Kirurgmottagningen
Kirurgmottagningen består av flera olika mottagningar, 
Urologmottagningen, Prostatacancercentrum, 
Tarmonkologiskmottagning, Kirurgmottagningen och 
Obesitascentrum

Till mottagningarna kommer patienter via remiss, från 
slutenvården eller akutmottagningen för utredning, 
uppföljning, behandling eller olika ingrepp. 

På Mottagningens arbetar undersköterskor, administrativ 
personal och sjuksköterskor, kontaktsjuksköterskor och 
specialistsjuksköterskor tillsammans med klinikens kirurger, 
urologer och onkologer. Den patientnära vården präglas av 
tvärprofessionellt team-arbete mellan alla olika yrkeskategorier 
inom sjukhuset.

Inom de olika mottagningarna och teamen pågår ett ständigt 
förbättringsarbeten i syfte att bibehålla och utveckla en hög 
tillgänglighet och kvalitet. Förbättringsarbetet sker i samverkan 
med övriga sjukhuset och vårdgrannar.
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Kirurgkliniken
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Organisation
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Kirurgmottagningen

På kirurgmottagningen finns specialist-
mottagningar för mag- och tarmproblem 
(övre och nedre gastrointestinal kirurgi), 
allmän kirurgi och obesitaskirurgi.

Urologmottagningen
På mottagningen finns specialiteter 
inom urologi och onkologi. Vi utreder 
och behandlar med patienter med olika 
urologiska åkommor inklusive cancer.

Prostatacancercentrum
Här finns all kompetens samlad för 
diagnostik, behandling och uppföljning 
av prostatacancer. 

Obesitascentrum
På Obesitascentrum arbetar ett 
multidisciplinärt team som integrerar 
både medicinsk och kirurgisk 
behandling av obesitas. 



Organisation
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Tarmonkologisk mottagning
Mottagningen ansvarar för onkologisk 
behandling av patienter med tjock- och 
ändtarmscancer. Här vårdas både patienter 
som är opererade och erbjuds efterbehandling 
samt patienter med spridd sjukdom.

Operationsbokning
Arbetet handlar om att tillsammans med 
patienter, läkare och personal på 
operation, mottagningarna och inom 
slutenvården planera operationerna för 
kirurgkliniken så att operationssalarna 
används effektivt utifrån verksamhetsmål 
och flöden.

Tidsbokning
Tidsbokningen planera vårdkontakterna 
på samtliga mottagningar så att lokalerna 
och tillgängliga resurser används effektivt 
utifrån verksamhetsmål och flöden. 
Arbetet sker tillsammans med patienter, 
läkare och personal på mottagningarna. 

Administration
Den administrativa personalen, stöttar 
medarbetarna, mottagningarna, sektionscheferna 
och ledningen med administrativa uppgifter för 
att nå verksamhetens mål, samt administration 
kring AT- läkarna på Kirurgkliniken.



100 %
Kontaktsjuksköterska 

Onkologi, Urologi och Kirurgi

3 350 
Inkomna remisser 

årligen

1 760
Planerade operationer

årligen 

Kirurgmottagningen i siffror

9 000 
Öppenvårdsbesök 

årligen

5

95 %
Antal svar

3 139

*NPS: 62
Antal svar

3 139

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 fick väldigt bra information 
inför min operation. All personal 
jag har varit i kontakt med har 

varit väldigt vänliga och 
empatiska. Känner mig trygg inför 

min operation.

”

Antal svar: xx

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

97 %
Antal svar

3 139

Blev du bemött med 
medkänsla och omsorg?
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Vårt fokus 
under 2022
Utöver det kontinuerliga förbättringsarbete har mottagningen fokuserat 
på att:

• Under året formades den nya Mottagningen för Sexuell Rehabilitering, MSR. 
Sjuksköterskor har planerat uppstarten av mottagningen utifrån ett identifierat 
patientbehov. En ansökan om medel inför uppstart av nya MSR hos Regionalt 
Cancer centrum, RCC, har blivit godkänd.

• Bäckenbotten-rehabilitering för patienter som genomgått behandling för sin 
cancer är ett pågående projekt i samarbete med RCC.

• Kontaktsjuksköterskans roll på de olika mottagningarna har utvecklats med 
uppdaterade arbetsbeskrivningar och fortsätter under kommande år.

• Kontaktsjuksköterskorna på Kirurgmottagningen har etablerat det nya 
arbetssättet att söka upp patienter på Endoskopimottagningen när ny misstanke 
om cancer uppstår vid undersökning.

• På Prostatacancercentrum har en arbetet med att kunna sjuksköterskeledd PAD-
mottagning utretts. 



Ännu bättre 
under 2023
Under 2023 kommer Kirurgmottagningen att ha extra fokus på:

• Under året startar Mottagningen för Sexuell Rehabilitering, MSR, upp sin 
verksamhet och öppnar upp för patienter under en testperiod för att sedan 
utvärderas.

• I ett samarbete med vårdavdelningarna utvecklas Kontaktsjuksköterskornas roll 
i omhändertagandet av nyopererade prostatacancerpatienter. 

• Den nya sjuksköterskeledda PAD-mottagningen kommer öppna upp för 
patienter under en testperiod för att sedan utvärderas.

• En digital vårdplan kommer kunna erbjudas under året.

• Lokalerna kommer utvecklas och utökas efter det förändrade patientflödet. 

• Antalet Kontaktssjuksköterskor kommer utökas.

• Vi utvecklar ständigt våra digitala möjligheter för att säkra en mottagning med 
hög tillgänglighet
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Vill du veta mer? Kontakta mottagningens Vårdenhetschef. 
Magnus Bergstrand magnus.bergstrand@capiostgoran.se

mailto:magnus.bergstrand@capiostgoran.sestgoran.se
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