Verksamhetsblad

Centraloperation
Centraloperation har ansvar för operations
verksamheten på Capio S:t Görans sjukhus.
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.
På centraloperation opereras patienter med exempelvis
knä-, axel- och höftproteskirurgi, gallstensoperationer,
bröstcancerkirurgi, urologiska operationer och tarmkirurgi.
Flertalet kirurgiska operationer görs med titthålsteknik,
medan operationer för bland annat prostatacancer och
viss tarmkirurgi görs med robotassisterad titthålsteknik.
Centraloperation erbjuder anestesiservice på sjukhuset,
exempelvis vid elkonvertering, röntgenundersökningar
och endoskopiverksamhet.

Medicinsk verksamhet
Knappt hälften av operationerna är akuta. Patienterna
bokas då direkt från akutmottagningen eller vårdavdelningen. Patienter som ska opereras elektivt bokas via
mottagningarna.
På Centraloperation arbetar specialistläkare i anestesi, STläkare, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor,
sjuksköterskor, undersköterskor, sterilteknisk personal,
vaktmästare och via servicegruppen även vårdnära stöd.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Centraloperation arbetar aktivt för att nå kvalitetsmålen,
ofta i samarbete med klinikerna. Medicinskt ansvarig läkare
och vård- enhetschef ansvarar tillsammans med medarbe-

tare för att aktiviteter i verksamhetsplanen genomförs. Vid
större projekt används avdelningens leanfacilitator. Mål och
aktuell följsam data kan följas av medarbetarna på visualiseringstavlor och på intranätet. Avvikelser återkopplas till
medarbetaren som rapporterat, och vissa visualiseras på
visualiseringstavlan. Via allvarliga avvikelser genomförs en
händelse- eller riskanalys. Hygienronder genomförs regelbundet tillsammans med Vårdhygien samt städronder tillsammans med Servicegruppens ledning.
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.
Klinikens kvalitetsaktiviteter presenteras separat.
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Resultat
Sjukhusövergripande resultat och resultat i patientflöde
presenteras separat i andra delar av kvalitetsredovisningen.

Kontaktpersoner
Anna Hallberg, medicinskt ansvarig läkare
E-post: anna.hallberg@capiostgoran.se
Gunilla Solander, vårdenhetschef
E-post: gunilla.solander@capiostgoran.se
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