ANESTESIKLINIKEN

Enheter inom Anestesikliniken
Intensivvårdsavdelningen
Centraloperation
Dagoperation, Avd 49

Navet i sjukhusets operativa verksamhet och
interna akutorganisation
Anestesikliniken, som är sjukhusets näst största
klinik, har en central betydelse för sjukhusets verksamhet. Anestesikliniken består av Intensivvårdsavdelningen (IVA) med åtta platser, Centraloperation
med åtta operationssalar och sterilcentral samt Dagoperation med fyra operationssalar och 6 övernattningsplatser. Vid Preoperativa mottagningen (tidigare
Narkosläkarmottagningen=NLM) bedöms patienterna
före operation. Kliniken driver även anestesiverksamhet vid andra externa verksamheter.

Medicinsk verksamhet
På centraloperationsavdelningen utförs akuta och planerade operationer på inneliggande patienter. Ortoped- och
kirurgklinikerna utför flest operationer. Exempel på operationer är knä- och höftproteskirurgi, fetmaoperationer,
gallstensoperationer och tarmkirurgi. Många kirurgiska
operationer görs med s.k. titthålsteknik, även robotteknik
används. Akuta operationer utgör en stor del av verksamheten.
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På dagoperationsavdelningen utförs t.ex. gallstensoperationer, bröstoperationer och handkirurgi. Patienten förbereds, opereras och vårdas postoperativt upp till ett dygn
på dagoperationsavdelningen.

Antal anställda

Intensivvårdsavdelningen har åtta platser för allmän intensivvård och kan ge mycket svårt sjuka patienter med
sviktande organfunktioner avancerad intensivvård dygnet
runt, året runt.

Undersköterskor/Biträden
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Läkare
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Anestesikliniken är navet i sjukhusets interna akutorganisation och larmas vid akuta livshotande tillstånd.

Produktion

2010

2009

Elektiva operationer

6 235

5 920

Akuta operationer

3 226

3 187

Samarbetspartners

Narkoser vid Anestesiavdelningen, S:t Eriks
Ögonsjukhus

3 148

3 036

Förutom att vi tillhandahåller anestesi-, operations-, intensivvårds-, uppvaknings- och steriltjänster för klinikerna vid
Capio S:t Görans Sjukhus, bedriver vi anestesiverksamhet vid S:t Eriks Ögonsjukhus, Sophiahemmet, Gynekologkliniken Stockholm AB samt för SLL Norra Stockholms
Psykiatri. Dessutom utför vi anestesi-, operations-, intensivvårds- och uppvakningstjänster för Uro Clinic.

Övernattningar på Dagop, antal vårddygn
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Sektionschefer (läkare)

3

Chefsjuksköterskor

4

Sjuksköterskor

167

Övrig personal

Övriga åtgärder
Antal intensivvårdspatienter
Antal vårddygn på intensivvårdsavdelning

5

791

775

3 151

3 355

626

696

2 027

2 050
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Fokusområden 2011
• Fortsatt starkt fokus på att informera om och bedriva
förbättringsarbete i samtliga personalgrupper. Målsättningen är att ytterligare stärka kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. En avgörande framgångsfaktor är att
uppnå en rationell avvikelsehantering och därmed få ett
bra underlag för lärande i vardagen.
• Uppnå en bättre struktur för genomförande av händelseoch riskanalyser samt utveckla metoder för bevakning
och uppföljning av beslutade åtgärder.
• Kvalitetssäkring av styrande och stödjande riktlinjer i och
med införande av elektronisk dokumenthantering.
Läs mer om klinikens genomförda kvalitetsarbete och fokusområden för 2010 under respektive sektions redovisning och i klinikens avsnitt för redovisning av resultat.

Organisation
Utbildning
Vi tar emot sjuksköterskestuderande under grundutbildning och sjuksköterskor under vidareutbildning (reguljär
och uppdragsutbildning) till specialistsjuksköterska samt
AT-läkare. Egna ST-läkare och läkare från andra specialiteter i behov av sidoutbildning får sin undervisning på kliniken. På kliniken finns tre sjuksköterskor som ansvarar
för studiesamordning i samarbete med sjukhusets kliniska
adjunkt, olika högskolor samt universitet.

Klinikledningen är sammanhållande för kvalitetsarbetet och
första linjens chefer har kvalitets- och patientsäkerhetsansvaret vid respektive sektion. En kvalitetscontroller finns
som stödfunktion för kvalitetsarbetet och samordningen
av detta. Kvalitetscontrollern ingår i klinikens ledningsgrupp
och har en tydlig koppling till till sjukhusets chefläkare via
kvalitetscontrollergruppen.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Operationssjukvård och intensivvård är högteknologi och
omvårdnad i samspel. Mer än hälften av operationerna är
akuta liksom majoriteten av intensivvårdspatienterna vilket
innebär korta beslutsprocesser. Det är många intressenter
inblandade med olika behov och krav varför det är viktigt
att det blir rätt från början.
För att upprätthålla och öka patientsäkerheten är det viktigt
att samtliga medarbetare har en fortsatt hög benägenhet
att rapportera avvikelser. Vi vidtar åtgärder och genomför
förbättringar utifrån bedömda avvikelser och genomförda
händelsanalyser. Avvikelser handläggs bl.a. inom temagrupperna och återkopplas på APT.
Kliniken deltar i sjukhusgemensamma punktprevalensstudier samt inhämtar fortlöpande kunskap om patienters/
anhörigas och kunders uppfattning rörande bemötande,
omhändertagande och samarbete genom egna enkäter.
Kvalitetsfrågor och avvikelser diskuteras regelbundet i
samband med arbetsplatsträffar och klinikledningsmöten.

Kontaktpersoner
Claes Lennmarken, verksamhetschef
Epost: claes.lennmarken@capio.se
Marianne Brygt, kvalitetscontroller
Epost: marianne.brygt@capio.se

Capio S:t Görans Sjukhus, Anestesikliniken
Sankt Göransplan 1, 112 81 Stockholm
tel 08-58 70 10 00, www.capiostgoran.se
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