Verksamhetsblad

Kirurgkliniken
Kirurgkliniken på Capio S:t Görans sjukhus ansvarar för utredning, behandling och uppföljning
av patienter med kirurgiska sjukdomar.
Kirurgkliniken tar emot patienter med olika sjukdomar där
akut eller elektiv operation kan vara aktuellt som en del i
behandlingen. Operationerna sker både inom öppen- och
slutenvård. I öppenvården sker operationerna i dagkirurgi
eller i poliklinisk operation.
Kliniken ligger långt framme vad gäller nya metoder och ny
teknik för diagnostik, vård och behandling. Inom verksamheten finns en lång erfarenhet och stor kompetens inom
bland annat titthålskirurgi och robotassisterad kirurgi och
kliniken är med i utvecklingen av dessa tekniker.

•
•
•
•

Kirurgkliniken erbjuder en bred verksamhet som fortsätter
att växa. Under 2016 öppnade onkologisk dagvårdsavdelning 1 med 6 platser för patienter med bröstcancer.
Undet 2017 bildades onkologsektionen och onkologisk
dagvårdsavdelning 2 kunde öppna upp för patienter med
tumörsjukdom i prostata och tarm.

Nedre gastrointestinala sektionen (NGI-sektionen)
Övre gastrointestinala sektionen (ÖGI-sektionen)
Urologsektionen
Onkologsektion

Kliniken har 72 sängplatser, fördelade på de tre slutenvårdsavdelningar (avd. 36,38 och 39), för patienter i behov
av inneliggande vård. Respektive sektion har mottagningsverksamhet fördelat på Bröstmottagningen, Kirurgmottagningen och Urologmottagningen. Den onkologiska
öppenvården är integrerad i dessa mottagningar.

Medicinsk verksamhet
Varje år sker mer än 62 000 vårdkontakter på kirurgkliniken varav ca 85% är öppenvårdskontakter. I slutenvården
är ca 70% av antalet vårdkontakter akuta medan det i
öppenvården istället är ca 40%. Det genomförs över 5000
operationer på kliniken varav ca 70% sker elektivt. Av de
akut inlagda patienterna opereras ca 25%.

På kirurgkliniken arbetar Kirurger, Urologer och Onkologer. Avdelningarna och mottagningarna bemannas av
undersköterskor och legitimerade sjuksköterskor, både
grundutbildade och med specialistutbildning, dietister,
fysioterapeuter och arbetsterapeuter stödjer avdelningoch mottagningsarbetet. På kliniken arbetar medicinska
sekreterare med dokumentation och diagnosregistrering.

Kirurgkliniken är indelad i följande sektioner:
• Akutsektionen
• Bröstcentrum
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STÖDFUNKTIONER:
• Kvalitetscontroller
• Ekonomicontroller
• Utvecklingsansvarig
• Cosmic administratör

Personal är verksam men ej anställd på kliniken
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Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Kliniken arbetar ständigt men kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor genom multiprofessionellt förbättringsarbete,
avvikelsehantering och arbetsplatsträffar vilket ger kortare
beslutsvägar och snabba åtgärder. Avvikelser på kliniken
hanteras av linjechefer och kvalitetscontrollern och återkopplas på möten och arbetsplatsträffar. Händelse- och
riskanalyser genomförs på kliniken i syfte att se över och
utvärdera rutiner och arbetssätt.
Kirurgkliniken rapporterar kontinuerligt till nationella kvalitetsregister men följer också egna lokala register för att
kunna följa flödet inom vissa diagnosgrupper. Varje register
har ansvariga läkare och sjuksköterskor/medicinska sekreterare. Resultat och rapportering av registren samordnas
av klinikens kvalitetscontroller.

Produktion och personaldata
Produktion

Utfall 2016

Utfall 2015

Vårdtillfällen, akut

6 483

6 082

Vårdtillfällen, elektivt

2 179

2 295

Besök, akut

16 587

15 794

Besök, elektivt

40 187

31 733

varav öppenvård

34 501

28 223

varav dagvård

5 686

3 510

DRG poäng

12 385

11 670

2,65

2,68

Slutenvård

Öppenvård

Medelvårdtid, dygn

Klinikens kvalitetsaktiviteter presenteras separat.

Resultat
Sjukhusövergripande resultat och resultat i patientflöde
presenteras separat i andra delar av kvalitetsredovisningen.

Personal

Totalt

Verksamhetschef

1

Sektionschef

5

Vårdenhetschef

4

Chef

1

Överläkare

24

Bitr överläkare

12

Specialistläkare

7

Läkare ST

13

Sjuksköterska

87

Specialistsjuksköterska

1

Undersköterska

53

Admin. övergr verks plan

1

Administratör

4

Handläggare. ekonomi

1

Medicinsk sekreterare

25

Köksbiträde

3

Totalt anställda

242

Personaldata baserat på anställda dec. 2016

Kontaktpersoner
Christian Kylander, överläkare, verksamhetschef
E-post: christian.kylander@capiostgoran.se
Emelie Kinbom, kvalitetscontroller
E-post: emelie.kinbom@capiostgoran.se
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