
Anestesikliniken

Anestesikliniken ansvarar för operationsverksamheten och 
intensivvården på Capio S:t Görans sjukhus och består av 
Intensivvårdsavdelningen (IVA) och Centraloperation

Anestesikliniken bidrar också med anestesikompetens och service 
till sjukhusets verksamheter exempelvis elkonvertering, röntgen och 
endoskopiska undersökningar.

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 sviktande vitala funktioner.

Vid akuta tillstånd som hjärtstopp och andningssvikt larmas vårt 
akutteam till samtliga verksamheter på sjukhusområdet. Hjärtcykeln 
bemannas med intensivvårds- och anestesikompetens
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Organisation
Anestesikliniken är indelad i 
följande enheter:
• Intensivvårdsavdelning

-IVA-mottagning

• Centraloperation
-Preoperativ mottagning
-Postoperativ avdelning
-Sterilteknisk enhet
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Intensivvårdsavdelningen (IVA)
På IVA finns åtta bemannade 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
Centraloperation består av en förberedelseenhet, tolv 
operationssalar, postoperativ avdelning, en sterilteknisk 
enhet samt preoperativ mottagning. Här opereras patienter 
planerat och akut dygnet runt. Förberedelser pågår för att 
utöka med ytterligare 2 operationssalar inför öppnandet av 
förlossningsverksamhet



Verksamhetsbild
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Om Capio
– översikt

Så här jobbar vi med kvalitet
Anestesikliniken arbetar systematiskt för att uppnå sjukhusets 
och klinikens kvalitets-, patientsäkerhets- och arbetsmiljömål, 
ofta i samarbete med övriga kliniker. Årligen tas en
verksamhetsplan fram med aktiviteter och mål som fortlöpande 
följs upp, utvärderas och kommuniceras på olika nivåer i 
verksamheten.

Kvalitetsdata utifrån nationella kvalitetsregister och internt 
framtagna mål analyseras, rapporteras och följs upp. 
Rapportering görs till nationella kvalitetsregistren Svenskt 
Perioperativt Register (SPOR) samt Svenskt 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 patientsäkerhet. 
Kompetensutveckling sker bland annat via interna/ externa 
utbildningar, simuleringsövningar, studiedagar och 
kompetenskort.



Anestesikliniken i siffror 2022

576
Patienter vårdades på IVA

8895
Akuta och planerade 

operationer  

250
Medarbetare på kliniken

3,4 
Dagar var medelvårdtiden

på IVA
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Ja: 100 %Ja: 92% XX %

Hur troligt är det att du 
som patient 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?

Professionell personal 
som ger mycket god 

omvårdnad och verkar 
trivas med det dom gör. 
Kände mig mycket väl 

omhändertagen

”

Antal svar: xxJa: 100 %

Blev du bemött med 
medkänsla och omsorg?
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– översikt

6Vårt fokus 
under 2022
Utöver det kontinuerliga förbättringsarbete har kliniken fokuserat 
på att:
• Under 2022 flyttade den steriltekniska verksamheten in i nybyggda stora 

moderna lokaler våningen under centraloperation. Detta har skapat ett 
förbättrat flöde med hög kvalitet och spårbarhet samt avlastat 
arbetsuppgifter från operationspersonalen. 

• Under året har operationsverksamheten arbetat med att förändra det 
preoperativa flödet för elektiva patienter för att möjliggöra att så många 
patienter som möjligt ska komma till operationsavdelningen direkt 
hemifrån.

• MIG teamet (Mobila Intensivvårds Gruppen) har förtydligat rutiner och 
arbetssätt för att tidigt fånga upp patient som riskerar att försämras

• 2022 flyttade även den postoperativa enheten in i nya lokaler och under 
året har arbetssätten succesivt anpassats till de nya lokalerna

• Stort fokus har lagts för förberedelser och utbildningar på alla klinikens 
enheter inför uppstart av kommande förlossningsverksamhet under våren 
2023

• Under 2022 har vi fortsatt med digitala synpunktskort på IVA vilket ger 
fortlöpande och strukturerad återkoppling från närstående. 
Återkopplingen publiceras på avdelningens förbättringstavla och blir en 
del i arbetet med ständiga förbättringar.

• Det har under året genomförts extra operationer på helger i syfte att 
minska antal väntande patienter till operation inom vårdgarantin
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Under 2023 kommer kliniken att ha extra fokus på:

• Fortsatta förberedelser och utbildningar på alla klinikens 
enheter inför uppstart av kommande förlossningsverksamhet 
under våren 2023

• Centraloperation fortsätter utveckla 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 p

• Intensivvårdsavdelningen deltar i forskningsprojekt kring 
uppföljning av patienter och deras livskvalitet efter 
intensivvård

Ännu bättre 
under 2023
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