Enheter inom Anestesikliniken
Intensivvårdsavdelningen
Centraloperation
Dagoperation, Avd 49

DAGOPERATION, AVD 49
Modern och kostnadseffektiv dag- och kortvårdskirurgi med hög kvalitet
Vi bedriver planerad och viss akut verksamhet.
Från att ha varit en dagoperationsavdelning med
konventionellt arbetssätt opererar vi även vissa
slutenvårdspatienter t.ex. överviktsoperationer.
Vi har även 6 övernattningsplatser.
Vi arbetar i tvärprofessionella team kring patienterna. Vår
målsättning är att ha definierade vårdprogram och struktur
för att uppnå smidiga flöden. Vi har regelbunden resultat
uppföljning av produktion, kostnader, kvalitet och patient
säkerhet tillsammans med sjukhusledning och avnämar
kliniker.
Vi arbetar med ständigt förbättringsarbete enligt lean
principer.

Medicinsk verksamhet
På Dagoperation opererar allmänkirurger, urologer samt
ortopeder. Både öppen- och slutenvårdskirurgi bedrivs på
dagoperation inklusive subakuta operationer.
Arbetet på dagoperation karakteriseras av omtanke, ett
snabbt flöde och ett nära samarbete mellan alla personal
kategorier för att ge patienten en professionell vård.

Antal anställda (exkl. läkare)
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Medicinskt ansvarig läkare MAL
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Vårdenhetschefer
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Patientflöden

Sjuksköterskor Anestesi och Operation
Dagoperation
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Patienterna bokas via sin läkare för operation och kommer
till dagoperation direkt från hemmet i så nära anslutning
till operation som möjligt. I de flesta fall kan patienten gå
hem samma dag, men för de som behöver, planeras slut
envårdsplatser eller övernattningsplatser på dagoperation.

Undersköterskor Dagoperation

3

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.

Kvalitets - och patientsäkerhetsarbete
I syfte att identifiera förbättringsområden som främjar
kvalitet- och patientsäkerhet medverkar dagoperation
fortlöpande i sjukhusövergripande projekt samt punktpre
valensmätningar som genomförs vid sjukhuset. Vi arbetar
systematiskt med uppföljning och genomgång av rappor
terade avvikelser bl.a. i anslutning till personalens arbets
platsträffar och med återrapportering till de o
 pererande
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Personal & produktion 2013

Antal operationer

2013

2012

2011

Kirurgi

1 997

1 612

1 904

-

-

397

Ortopedi

1 014

893

938

Uro Clinic

-

0

-

Antal patienter per ASA-klass

2013

2012

2011

ASA 1

1 405

1 229

1 596

ASA 2

1 061

993

1 064

ASA 3

537

272
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ASA 4

8

1

1

Övernattningar på Dagop

2013

2012

2011

Antal

735

748

743

66,2%

70 %

varav Sollentunapatienter

Beläggningsgrad

14-04-1-09:10

70 %

klinikerna. Nedan följer en sammanfattning av det kvali
tetsarbete som genomfördes 2013 samt beskrivning av
fokusområden för 2014.

Genomfört kvalitetsarbete 2013
Patientsäkerhetskulturen
• Genomfört en medarbetarenkät utifrån ett medarbetaroch patientperspektiv.
• En handlingsplan för att förbättra patientsäkerhetskultur
har utarbetats och börjat tillämpas.
Patientsäkerhet
• Alla patienter MEWS- bedöms (Modified Early Warning
Score) innan och efter kirurgi enligt rutin.
• WHOs checklista har utvecklats.
• SBAR (Situation Bakgrund Aktuellt Rekommendation)
som kommunikations- och rapporteringsmetod, vid all
överrapportering – på operationssal, till uppvakningsav
delningen och till vårdavdelning.
• Handlingsplaner upprättade för prioriterade vårdskade
områden.
• Studiedag med fokus på hygien och vårdrelaterade
infektioner.
• Påbörjat journalgranskning.
Förbättrad patientdelaktighet
• Patient delaktig i förbättringsarbete gällande behandling
/vård av bröstcancer.
• Patient delaktig i händelseanalys som genomförts på
enheten.
Kompetensutveckling
• Påbörjade arbetet med att ta fram kompetenskort för
operationssjuksköterskor.
• Under 2013 planerades att implementera SPOR
(Svenskt Perioperativt Register). Kunde ej implemente
ras pga. datatekniska problem.
Kvalitetsarbete övrigt
• Övernattande patienter serveras nu färsk mat på avdel
ningen (tidigare fryst mat).

Fokusområden 2014
• Fortsatt utveckling av standardiserade arbetssätt
• Fortsatt patientdelaktighet i förbättringsarbete.
• En översyn över de största operationsflödena (t.ex. gal
loperationer) kommer att göras.
• Fördjupat fokus på hygien
• Safety briefing efter varje operation och vid dagens slut
på postoperativ avdelning och vårdrum.
• Kartläggning av patientnöjdhet.
• Förenklad dokumentation.
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Kontaktpersoner
Maria Boudrée, vårdenhetschef
Epost: maria.boudree@capiostgoran.se
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