Verksamhetsblad

Anestesikliniken
Anestesikliniken ansvarar för den operativa
verksamheten och intensivvården på Capio S:t
Görans sjukhus.
Anestesikliniken består av Intensivvårdsavdelningen (IVA)
och Centraloperation. IVA har åtta vårdplatser. Centraloperation består av en förberedelseenhet, tolv operationssalar, två postoperativa avdelningar, en sterilteknisk enhet
och en preoperativ mottagning. Här opereras patienter
planerat och akut dygnet runt. Kliniken bidrar också med
anestesiservice på sjukhuset, exempelvis vid elkonvertering, röntgenundersökningar och endoskopiverksamhet
samt ger stöd eller förslag på behandling vid icke akuta
tillstånd via en mobil intensivvårdsgrupp (MIG).

Medicinsk verksamhet
På kliniken arbetar specialistläkare inom anestesi, STläkare, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor,
intensivvårdssjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, sterilteknisk personal, vaktmästare, administrativ personal och via servicegruppen även vårdnära stöd.
Knappt hälften av operationerna är akuta (40 %). Patienterna bokas då direkt från akutmottagningen eller vårdavdelningen. Merparten av IVA:s patienter kommer från
sjukhusets akutmottagning (45 %) eller från någon av
sjukhusets vårdavdelningar (30 %). Övriga patientgrupper
som behöver intensivvård är postoperativa patienter och
patienter som vårdas i samarbete med övriga intensivvårdsavdelningar i Stockholm (6 %).
Anestesikliniken är indelad i följande sektioner:
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• Intensivvårdsavdelningen (IVA)
• Centraloperation

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Anestesikliniken arbetar systematiskt för att uppnå sjukhusets och klinikens kvalitetsmål, ofta i samarbete med
andra klinikerna. Som stöd används verksamhetsplanerna
som skrivs i början av året med kvalietsmålen för ögonen.
Mål och aktuell följsam data kan följas av medarbetarna på
visualiseringstavlor och på intranätet. Avvikelser sammanställs och återkopplas till medarbetaren som rapporterat,
och vissa visualiseras på visualiseringstavlan. Via allvarliga
avvikelser genomförs en händelse- eller riskanalys.
Kompetenskortsunderlag finns för medicinskteknisk
apparatur där medarbetarna uppdaterar sig kontinuerligt
under året. Kompetensutveckling sker via interna/externa
utbildningar, studiedagar och i vår digitala utbilningsplattform, Capio Competence. Under året har Centraloperation
gått med i Svenskt Perioperativt Register, SPOR (Sveriges
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STÖDFUNKTIONER:
• Läkarchef
• ST-läkarchef
• Kvalitetscontroller
• Ekonomicontroller
• Utvecklingsansvarig
• Kliniksekreterare
• Anestesikoordinator
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Perioperativa Register). Intensivvårdsavdelningen rapporterar sedan flera år till SIR (Svenskt Intensivvårds Register).
Klinikens kvalitetsaktiviteter presenteras separat.

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

Produktion och personaldata
Produktion

2017

2016

1 727

1 704

Antal externa patienter vårdade
på CStG IVA

32

35

Medelvårdtid IVA, dygn

3,2

-

2 215

1 931

9 978

9 730

Slutenvård
CStG IVA pat vårddygn

Öppenvård
Antal operationer utförda som
dagkirurgi
Totalt antal operationer
Antal operationer (akut, elektivt,
dagkirurgi)
Personal

Totalt

Overheadpersonal*

7,6

Överläkare

6,1

Bitr överläkare

1,6

Specialistläkare

4,5

ST-läkare

5,1

Sjuksköterska

24,0

Narkossköterska

33,9

Operationssjuksköterska

31,4

Undersköterska

30,0

Icke klinisk personal

13,6

Totalt anställda

157,8

* stabsfunktioner inklusive verksamhetschef, vårdenhetschef, ekonomicontroller,
kvalitetscontroller med flera. Personaldata baserat på antal tjänster juni 2017.

Kontaktpersoner
Minna Lönnstedt, Verksamhetschef
E-post: Minna.lonnstedt@capiostgoran.se
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