
Radiologikliniken
Röntgenmottagningen och mammografimottagningen ansvarar 
för den radiologiska verksamheten på Capio S:t Görans sjukhus. 
Vi undersöker patienter från akutmottagningen, avdelningar, 
mottagningar och externa enheter såväl akut som elektivt. 
Verksamheten är utspridd på sjukhuset.

På kliniken arbetar radiologer, röntgensjuksköterskor, 
undersköterskor, tekniker, sjukhusfysiker samt administrativ 
personal. Radiologikliniken utför undersökningar inom såväl 
konventionell röntgen, datortomografi, magnetisk 
resonanstomografi, genomlysning, ultraljud, interventionell 
radiologi som mammografi. Capio S:t Görans Sjukhus är 
verksamhetens huvudsakliga beställare.

Sedan 2015 samarbetar röntgenavdelningen med TMC 
(Telemedicine Clinic). TMC bistår med distansgranskning av 
röntgenundersökningar utförda nattetid måndag-söndag.

Mammografimottagningen är en del av det så kallade KOMP-
flödet. KOMP-flödet består av kirurgi, onkologi, mammografi 
samt patologi som har gemensamma möten för att optimera 
samarbetet.

Radiologin deltar i flödesgrupperna för akut-, kirurgi-, ortopedi-, 
neurologi-, medicin- och onkologiflödet.
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Organisation

2

Mammografimottagningen
Kliniska mammografier
Hälsokontroller

På våra två mammografimottagningar utförs olika
undersökningar av brösten. Du behöver en kallelse
eller remiss för att komma till oss.
De flesta kommer till oss för att undersökas via
hälsokontrollen. Andra för att undersöka en knöl i
bröstet eller för att följa upp en behandling. Det är
flest kvinnor som undersöks hos oss, men även män
kan vara patienter hos oss.

Röntgenmottagningen
Akut verksamhet
Elektiv verksamhet

Röntgenmottagningen är uppdelad i två enheter,
akutröntgen och elektiv röntgen. Det största flödet på
röntgenmottagningen är det akuta flödet. Kliniken
undersöker patienter från akutmottagningen,
avdelning, mottagning och externa enheter såväl akut
som elektivt. Du behöver en remiss för att komma till
oss.



Verksamhetsbild



Om Capio
– översikt

Så här jobbar 
vi med kvalitet
På varje klinik finns en verksamhetschef och 
vårdenhetschefer som ansvarar för och driver det 
lokala kvalitetsarbetet tillsammans med klinikens 
kvalitetscontroller, utvecklingsansvariga, controllers 
och sina medarbetare.

Som stöd i det lokala kvalitetsarbetet finns det en 
central grupp för innovation och förbättringsarbete 
som ansvarar för de gemensamma arbetssätten och 
verktygen i förbättringsarbetet. Specialistgrupper nom 
olika vårdskadeområden stödjer det övergripande 
arbetet inom sina respektive områden.

På sjukhusnivå finns kvalitetschef, chefläkare och 
stabstöd som support.



Radiologikliniken i siffror
år 2022

5

53 000
Utförda hälsokontroller

13 000
Utförda kliniska mammografier

102 000
Utförda undersökningar 2022

57 000 utförda undersökningar från 
akutmottagningen

23 000 utförda undersökningar från 
avdelning

20 500 utförda undersökningar från 
mottagning

1 500 utförda undersökningar från 
extern enhet

Mammografimottagningen: Röntgenmottagningen:
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Vårt fokus 
under 2022
Utöver det kontinuerliga förbättringsarbete har kliniken fokuserat 
på att:

• Rekrytering av röntgensjuksköterskor. Det råder stor brist på 
röntgensjuksköterskor i hela landet.

• Köavkortning både för den elektiva verksamheten på 
röntgenmottagning samt för hälsokontrollerna och kliniska 
mammografier på mammografimottagningen.

• Screen Trust CAD, en klinisk studie, där undersöks hur bland 
annat AI självständigt kan granska undersökningar på 
mammografimottagningen.

• Den elektiva röntgenmottagningen flyttade våren 2022 till nya 
lokaler. Ett gediget arbete utfördes för att genomföra denna 
flytt. Riskanalyser utfördes, tidböcker anpassades, ny 
röntgenutrustning kom på plats, upplärning av personal på ny 
utrustning, inköp av material och ett värdefullt samarbete med 
flertalet av sjukhusets övriga enheter för att få allt på plats 
innan första patienten undersöktes.

• Interna klinikövergripande samarbeten återupptogs efter ett 
längre uppehåll i samband med pandemin.



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

• Fortsatt köavkortning för hälsokontrollerna
• Korta väntetiderna ytterligare för kliniska mammografier
• Införandet av Screen Trust Cad.
• Fortsatt rekrytering av röntgensjuksköterskor.
• Optimering av tidböcker samt arbetssätt för att korta 

väntetiderna såväl akut som elektivt på 
röntgenmottagningen.

• Ett nytt patientflöde då förlossning öppnar på Capio S:t 
Görans sjukhus i april 2023. Vi kommer i och med 
öppnandet av förlossningen bistå med 
röntgenundersökningar av nyfödda barn.

• Interna temamånader för utbildningar inom respektive 
modalitet, ergonomi, HLR samt akuta situationer m.m. 
Införande av mini teach.
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