
Centraloperation
Centraloperation har ansvar för 
operationsverksamheten på Capio S:t Görans sjukhus.
Centraloperation består av förberedelseenhet, tretton operationssalar-
varav en är robotsal, nybyggd postoperativ avdelning, ny sterilteknisk 
enhet och en preoperativ mottagning. Centraloperation opererar 
patienter planerat och akut dygnet runt. 

På centraloperation opereras patienter med exempelvis knä-, axel-
och höftproteskirurgi, gallstensoperationer, bröstcancerkirurgi, 
urologiska operationer och tarmkirurgi.
Knappt hälften av operationerna är akuta. Vid akuta operationer 
kommer patienterna direkt från
akutmottagningen eller vårdavdelningen. Enheten bidrar också med 
anestesiservice på sjukhuset, bistår vid svårare provtagning och 
infarter, vid elkonvertering, röntgenundersökningar och 
endoskopiverksamhet samt bistår med anestesi vid ECT.

Anestesiläkare ger också stöd och förslag på behandling vid 
uppföljning av högriskpatienter på vårdavdelning som genomgått 
planerad tarmkirurgi (VERAS), samt som konsulter på 
akutmottagningen och vårdavdelningar.
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Anestesikliniken



Organisation
Centraloperation

Centraloperations ledningsgrupp tar utifrån klinikens kvalitetsmål fram en 
verksamhetsplan. Vårdenhetschef, medicinskt ansvarig läkare och kvalitetskontroller 

ansvarar för att tillsammans med övrig personal genomföra verksamhetsplanen.
Enheten består av; Femton operationssalar, preoperativ mottagning, postoperativ 

avdelning och en sterilteknisk enhet
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Kvalitet
Centraloperation arbetar aktivt med 
förbättringsområden för att främja verksamhetens 
kvalitet och patientsäkerhet. Verksamheten arbetar 
med och utvecklar flödesarbetet enligt leanprinciper. 
Medarbetare kan följa kvalitetsmål och aktuella data 
på visualiseringstavlor och på sjukhusets intranät. 
Centraloperation rapporterar kontinuerligt till Svenskt 
Perioperativt Register, SPOR och använder och följer 
också egna lokala register (PBI). Varje år genomförs 
digitala enkäter som mäter patientnöjdheten på 
avdelningen, vilka ligger till grund för en del av det 
förbättringsarbete som bedrivs. Kvalitetsdata 
presenteras regelbundet på exempelvis studiedag 
och kvartalsvis på arbetsplatsträffar.

Patientsäkerhet
Arbetet utgår från WHO’s checklista för säker 
kirurgi. Centraloperations ledningsgrupp 
sammanställer, kommer med åtgärdsförslag och 
återkopplar avvikelser till medarbetarna. Vid 
allvarliga avvikelser genomför klinikens 
kvalitetskontroller en händelseanalys. Avvikelser 
återkopplas till medarbetaren som rapporterat. 
Händelse- eller riskanalys genomförs vid 
allvarliga avvikelser för att förbättra och 
utvärdera verksamhetens rutiner och arbetssätt. 
Hygienronder genomförs regelbundet 
tillsammans med Vårdhygien samt städronder 
tillsammans med Servicegruppens ledning.

Kompetensutveckling
På Centraloperation arbetar specialistläkare i anestesi, 
ST-läkare, anestesisjuksköterskor, 
operationssjuksköterskor, sjuksköterskor, 
undersköterskor, sterilteknisk personal, vaktmästare 
och via servicegruppen även vårdnära stöd. Arbetet 
sker i interprofessionella team med patienterna i fokus. 
Enheten har även ett stort utbildningsansvar för alla 
personalkategorier.
Kompetenskortsunderlag finns för medicinskteknisk 
apparatur där medarbetarna uppdaterar sig 
kontinuerligt under året. Kompetensutveckling sker via 
interna/externa utbildningar, studiedagar och i vår 
digitala utbildningsplattform, Capio Academy.



Verksamhetsbild
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Centraloperation i siffror 2022

3368/5527
Akuta/planerade operationer

8895
Totalt antal operationer  

99,6%
Rapporteringar till 

kvalitetsregister SPOR

150 
medarbetare
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100 %NPS: 90

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?

Har fått den 
uppmärksamhet, hjälp och 

stöd jag behövt och är 
mycket tacksam för det. Tack 
till alla som varit inblandade i 

min operation! 

”

Antal svar: xx

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

100 %



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

• Flytt av sterilteknisk verksamhet 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

• 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 
centraloperation inför uppstart av kommande 
förlossningsverksamhet under våren 2023

• Det har under året genomförts extra operationer på helger i 
syfte att minska antal väntande patienter till operation inom 
vårdgarantin

• Revidering av WHO’s checklista för säker kirurgi



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

• Fortsatta förberedelser och utbildningar på 
centraloperation då införande av ny 
förlossningsverksamhet öppnar april 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, patientsäkerhet 
och god arbetsmiljö

• Tillsammans med opererande kliniker fortsatt arbete 
för optimerat akutflöde
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Vill du veta mer? Kontakta klinikens kvalitetskontroller 
anna.william-olsson@capiostgoran.se

mailto:anna.william-olsson@capiostgoran.se
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