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KIRURGKLINIKEN

SEKTIONEN FÖR UROLOGI

Ökad diversifiering inom sektionen 2012
Sektionen är verksam inom urologi med inriktning mot operativ och särskilt minimalinvasiv
urologi, med service för såväl klinikerna inom
sjukhuset, primärvården som för urologer i
specialistöppenvård.

Bakgrund
Capio S:t Görans Sjukhus övertog avtal för elektiv urologi
i oktober 2009, och i april 2010 bildades urologsektionen
formellt, och sedan dess har verksamheten vuxit efterhand.

Medicinsk verksamhet
Efter inventering av öppenvårdsbehovet och start på samarbete med öppenvårdsspecialister i urologi under 2010
och 2011 har flödet och selektionen av urologiska patienter
förbättrats under 2012, med kortare kötider och effektivare
handläggning som resultat. Urologsektionen har uppfyllt
beställarens krav på elektiv tillgänglighet under hela året.

Personal & produktion 2012

Subspecialiteter

Antal anställda

Sektionen handlägger och färdigbehandlar kirurgiskt alla
urologiska patienter med följande undantag: patienter med
neurourologiska tillstånd, muskelinvasiv urinblåsecancer eller som ska genomgå implantatkirurgi i penis eller
uretrasfinkter, samt patienter som ska genomgå ESWLbehandling mot urinvägssten. Dessa patienter remitteras
vidare till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna resp
Huddinge, som sektionen har ett nära samarbete med. För
övrigt sker även ett regelbundet samarbete med sektionen
för urologiska tumörer vid Radiumhemmet, vilket innebär
närvaro vid de multidisciplinära behandlingskonferenserna
(onkolog-patolog-konferensen vid Radiumhemmet, njurtumörtelekonferensen vid KS/HS och cystectomitelekonferensen vid urologiska kliniken KS/Solna).

Antal anställda specialistläkare

Patientflöden
Elektiva urologiska slutenvårdspatienter läggs in på avd
36 B (lokaliserad till sal 12 och 13 på avd 37). De akuta
urologiska patienterna läggs företrädesvis in på avd 36,
men även avd 38, 39K samt AVA/avd 33 används regelbundet pga ökande behov av urologplatser. Under hösten beslutades inom kliniken att genömföra en förflyttning
av urologiska patienter till plan 8 (avd 39) för att därmed
skapa en samlad slutenvårdsurologi. Detta kunde möjlig-
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Produktion

5
2012

2011

2010

Antal vårdtillfällen totalt

1 000

994

831

Andel vårdtillfällen akut/elektivt

62 % /
38 %

60 % /
40 %

57 % /
43 %

Medelvårdtid akut/elektivt

2,94/
1,59

3,46/
1,67

3,49 /
2,13

Antal utförda operationer

607

571

506

varav akuta

145

132

112

Genomförda dagop

92

58

44

3 073

2 704

2 845

DRG-poäng slutenvård

776

870

729

DRG-poäng öppenvård

362

286

283

DRG-poäng totalt

1 138

1 156

1 012

Inkomna remisser

2  845

2 573

2 345

Antal mottagningsbesök läkare

13-03-13-15:07

göras tack vare samarbete med ortopedkliniken som flyttade den slutenvårdsortopedi som var förlagd på avd 39 till
andra vårdenheter. Flytten och öppnandet av 39U skedde
7 januari 2013.
Patienter som ska genomgå dagkirurgiska urologiska
ingrepp läggs på avd 49/dagop.

Faciliteter
Urologmottagningen huserar i ändamålsenliga lokaler
inom kirurgmottagningen. Här finns sjuksköterskeexpedition, två mottagningsrum för läkarbesök, två cystoskopi-/
behandlingsrum varav ett med patientlift, ett operationsrum för sterila ingrepp som disponeras tillsammans med
kirurg- och öronmottagningen, ett mindre omläggnings-/
vilrum samt bilokaler för förråd etc. Med ökad mottagningsverksamhet och inskrivningsmottagning för sjuksköterskor har en lokalbrist uppmärksammats under året.
Inom mottagningen finns fullständig utrustning får urologisk diagnostik/behandling och polikliniska ingrepp.

Kvalitetsarbete
Organisation för kvalitetsarbete
Förbättringsgruppen inom urologsektionen som startade
hösten 2010 har fortsatt med glesa återkommande möten
för att uppdatera sig. Utifrån ett behov att diskutera opane-specifika frågor instiftades ett luncharbetsmöte under
våren. Det hålls en gång/månad och är ett mycket bra
forum för att diskutera och lösa gemensamma problem.
Under året har två av sjuksköterskorna genomgått utbildning vid Karolinska Institutet i psykosocial onkologi för kontaktsjuksköterskor.
Sedan augusti har all slutenvård vid urologsektionen klassificerats i komplikationsgrad enligt Clavien-Dindo, vilket ju
kirurgkliniken som helhet ska tillämpa med start 2013. Det
är för tidigt att dra slutsatser om siffrorna under starten,
men syftet är att fortlöpande registrering ska underlätta i
kvalitetsarbetet.

Personal
Under året har urologbemanningen varit: 1 sektionschef/
överläkare, 2 överläkare, 1 bitr. överläkare och varierande
under året 1-2 ST-läkare. I oktober rekryterades 1 överläkare med specifik robotoperativ kompetens. Vi har även
haft 1 professor/överläkare på 40% inom ramen för klinikens utbildning och verksamhet i minimalinvasiv urologi.
På mottagningen arbetar 3 sjuksköterskor, 1 undersköterska och 2 medicinska sekreterare.

Samarbetspartners
Sedan juni 2010 har funnits ett formaliserat samarbete
med utskiftning av öppenvårdspatienter i urologi till Urologmottagningen vid Sollentuna sjukhus. Samarbetet går
ut på att enligt beställarens intentioner optimera vårdnivån
för urologiska patienter, som ofta kan utredas inom urologisk öppenvård, och som är förankrat inom den urologiska
professionen via Spesak. Detta samarbete har fortsatt
under 2012 och fungerar väl

Kontaktpersoner
Lars Häggarth, överläkare, sektionschef
E-post: lars.haggarth@capiostgoran.se

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