Enheter inom Anestesikliniken
Intensivvårdsavdelningen
Centraloperation
Dagoperation, Avd 49

DAGOPERATION, AVD 49
Modern och kostnadseffektiv dag- och kortvårdskirurgi med hög kvalitet
Dagoperation samverkar med alla sjukhusets
opererande specialiteter. Dagoperativ verksamhet har som mål att vara högproduktiv med
krav på bibehållen hög medicinsk säkerhet, god
omvårdnad och kvalitet. Patienten kan i hög utsträckning själv välja sin operationstid i samråd
med operatör och bokningskoordinatorer.

Medicinsk verksamhet
På Dagoperation opererar allmänkirurger, urologer samt
ortopeder. All bröstkirurgi på sjukhuset genomförs på
Dagoperation liksom handkirurgi, inkluderande subakuta
operationer. Under året har även patienter från Sollentuna Specialistklinik opererats på dagoperation enligt ett
utskiftningsavtal i samråd med SLL.

Antal anställda (exkl. läkare)

30

Sektionschef (läkare)

1

Arbetet på dagoperation karakteriseras av omtanke, ett
snabbt flöde och ett nära samarbete mellan alla personalkategorier för att ge patienten en professionell vård.

Vårdenhetschefer

1

Patientflöden

Undersköterskor Dagoperation

Patienterna bokas via sin läkare för operation och kommer
direkt till avdelningen samma dag – och vid rätt tidpunktsom operationen ska ske. I de flesta fall kan patienten gå
hem samma dag, men för dem som behöver finns plats för
övernattning. Hela patientflödet – operation, uppvakning,
omvårdnad och eventuell övernattning - sker på samma
avdelning och med ett nära samarbete mellan alla personalkategorier omkring patientens vård under hela besöket.

Faciliteter
Till Dagoperation hör fyra fullt utrustade operationssalar,
ett uppvakningsrum med plats för sju patienter, ett relaxrum för återhämtning samt två vårdrum med plats för totalt
sex övernattande patienter.
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Sjuksköterskor Anestesi och Operation Dagoperation
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Antal operationer

2011

2010

Kirurgi

1 904

1 849

varav Sollentunapatienter

397

440

Ortopedi

938

866

Uro Clinic

6

Antal patienter per ASA-klass

2011

2010

ASA 1

1 596

1 618

ASA 2

1 064

897

ASA 3

186

221

ASA 4

1

5

2011

2010

Antal ersättningsbara strykningar

Kvalitets - och patientsäkerhetsarbete

Män

18
(1,7 %)

29
(2,5 %)

I syfte att identifiera förbättringsområden som främjar
kvalitet- och patientsäkerhet medverkar Dagoperation
fortlöpande i sjukhusövergripande projektet samt punktprevalensmätningar och temamånader som genomförs
vid sjukhuset. Vi arbetar systematiskt med uppföljning och
genomgång av rapporterade avvikelser bl.a. i anslutning till
personalens arbetsplatsträffar och med återrapportering
till de opererande klinikerna. Nedan följer en sammanfatt-

Kvinnor

17
(0,6 %)

37
(2,4 %)

Totalt

35
(1,2 %)

66
(2,4 %)

2011

2010

743

791

70 %

70 %

Övernattningar på Dagop
Antal
Beläggningsgrad
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ning av det kvalitetsarbete som genomfördes 2011 samt
beskrivning av fokusområden för 2012.

Genomfört kvalitetsarbete 2011
• Utbildat all personal i kommunikations- och rapporteringsverktyget SBAR som skall införas under 2012.
• Införskaffat ny utrustning och utbildat personal för att
kunna använda ultraljudsledda nervblockader med
lokalbedövningsmedel för en optimal smärtlindring ffa
i det postoperativa förloppet. Blockaderna har främst
utförts på ortopediska patienter inför axel- och frakturkirurgi.
• Påbörjat samarbete i form av vecko- och månadsmöten
med de opererande klinikerna avseende klinikövergripande bokningsrutiner. Detta förbättrar och förenklar
genom att öka patientens möjlighet att påverka sin operationsdag. Samarbetet med ortopedklinikens patientbokare har utvecklats för att koordinera patienternas
ankomsttider, operationsordning, smärtblockader och
resursplanering mot tidpunkten för planerad operationsstart. Hänsyn tas då till varje patients unika behov.
• Medverkat i det sjukhusövergripande förbättringsarbetet avseende vårddokumentation och infört säkrare
dokumenteringsrutiner för olika personalgrupper.
• Ökat patienternas delaktighet i vården genom att bidra
till rökstopp postoperativt med information om risker
med rökning och hänvisning till rökavvänjningsåtgärder.
• Påbörjat utveckling av tre vårdprogram för hela vårdkedjan för de stora typoperationerna inom varje specialitet.
Syftet är att standardisera och kvalitetssäkra vården
och delen som rör det interna flödet på dagoperation
är färdigställt. Olika personalkategorier har nu i större
utsträckning samma målbild och känner till vad andra
arbetar med.
• Ingår och medverkar i det klinikövergripande Bröstmottagningsprojektet som syftar till att optimera och förbättra hela patientens vårdkedja.

• Tillsammans med ortopedkliniken utarbeta bättre rutiner
för fortsatt uppföljning efter operationen.
Förbättrad patientdelaktighet
• Publicera patientinformation på Dagoperations externa
hemsida och införa informationsbekräftelse.
Kompetensutveckling
• Ta fram kompetenskort för den operationstekniska
apparaturen för att standardisera och kvalitetssäkra
användandet.

Fokusområden 2012
Patientsäkerhetskulturen
• Genomföra en enkätundersökning som mäter upplevd patientsäkerhetskultur utifrån ett medarbetar- och
patientperspektiv.
Kommunikation/Information & Dokumentation
• Vidareutveckla WHOs timeout-begrepp så att det bättre
stämmer överens med den dag- och korttidskirurgiska
processen.
• Införa SBAR som kommunikations- och rapporteringsmetod, i första hand vid överrapportering från operationssal till uppvakningsavdelningen
• Integrera vår telefonuppföljning av patienterna dagen
efter operationen i journalsystemet Cosmic.
• Ta fram och utveckla en ny anestesijournal som stödjer
det dag- och korttidskirurgiska flödet, före, under och
efter operation.
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Kontaktpersoner
Benny Petersson, överläkare, sektionschef
Epost: benny.petersson@capio.se
Christina Gerdin, vårdenhetschef
Epost: christina.gerdin@capio.se
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