
Smärtkliniken
Smärtkliniken på Capio S:t Göran handhar både 
öppenvårdspatienter och patienter inom slutenvård. Kliniken 
har bred erfarenhet och stor kompetens inom smärtbehandling, 
både för akut och långvarig smärta.

Klinikens arbete med patienter inom slutenvård inkluderar 
uppföljning varje vardag av sjuksköterskor för patienter med 
avancerad smärtbehandling samt konsultationer av 
smärtläkare.

I öppenvården arbetas med personer som lever med smärta av 
olika slag, både lokaliserad och spridd. Bedömning och 
behandling sker multidisciplinärt längs hela flödet med 
patientens status och behov i centrum. Behandling kan ske 
individuellt eller i grupp.

Vården präglas av tvärprofessionellt teamarbete med ständigt 
pågående förbättringsarbeten.
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Organisation
Smärtkliniken är indelad i 
följande flöden:
• Slutenvårdsflödet
• Geriatriska flödet
• Mottagningsflödet
• Rehabiliteringsflödet
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Slutenvård
Slutenvården i form av konsultationer och 
uppföljningar kring avancerad smärtbehandling 
bedrivs på respektive patients vårdavdelning

Öppenvård
Öppenvården är klinikens största 
verksamhetsområde och den bedrivs i 
olika former med utgångspunkt i 
patientens behov: 
medicinoptimering, fysisk träning, 
psykologiska interventioner såsom 
exponering samt interventioner kring 
aktivitetsutförande i vardag



Verksamhetsbild
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Om Capio
– översikt

Så här jobbar 
vi med kvalitet
På varje klinik finns en verksamhetschef och enhetschefer som 
ansvarar för och driver det lokala kvalitetsarbetet tillsammans med klinikens 
kvalitetscontroller, utvecklingsansvarig, controller, FoUansvarig 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 inom olika 
vårdskadeområden stödjer det övergripande arbetet inom sina respektive 
områden.

På sjukhusnivå finns kvalitetschef, chefläkare och stabstöd som support.



Smärtkliniken i siffror

15000
Öppenvårdskontakter 2022

550
Slutenvårdskontakter 2022

6
Vårdprofessioner

20
Medelantal besök 

/öppenvårdspatient

5

81 %
Antal svar: 57

NPS: 32
Antal svar: 57

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?

Hela konceptet har hittills varit 
utan anmärkning

Ni låter patienten komma i första 
hand och lyssnar på patienten.

Låter patienten delta aktivt i 
vården

”

Antal svar: xx

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

89 %
Antal svar: 57

Blev du bemött med 
medkänsla och omsorg?



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

• Integrera FoU- arbete i vardagsarbetet t ex dagliga uppföljningar av smärta före 
och efter medicininsättning på geriatriska teamet

• Inkludera erfarenheter från klinikens forskningsstudie kring 
postcovidrehabilitering i ordinarie arbete i form av digital rehabilitering för 
postcovidpatienter med smärta

• Utveckla nytt flöde för patienter med underlivssmärta
• Introducera WHOklassifikationen ICF (International Classification of Functioning, 

Disability and Health) som stöd för beskrivning av patienters funktions- och 
aktivitetsbegränsningar

• Genomföra en punktprevalens och undersöka smärta för inneliggande patienter 
på sjukhuset



Om Capio
– översikt

Ännu bättre 
under 2023
Under 2023 kommer klinikens båda enheter att flytta samman i 
gemensamma lokaler och att ha extra fokus på att:

• Utveckla nya samarbetsformer inom kliniken för att 
ytterligare kunna personcentrera behandlingen

• Vidareutveckla diagnosspecifika flöden och behovsanpassade insatser

• Vidareutveckla rutiner för datainsamling för klinisk forskning och datadrivna 
beslutsstöd
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Vill du veta mer? Kontakta klinikens kvalitetskontroller 
Lena Braconier, lena.braconier@capiostgoran.se.

mailto:xxx.xxx@capiostgoran.se
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