Verksamhetsblad

Urologisektionen
Urologisektionen på Capio S:t Görans Sjukhus
handlägger och behandlar patienter med urologiska sjukdomar, dvs. kirurgiska sjukdomar inom
urinvägarna.
Urologisektionen bildades i april 2010 och har sedan dess
vuxit efterhand. Sektionen är verksam inom urologi med
inriktning mot operativ och särskilt minimalinvasiv urologisk kirurgi. Vid sektionen handläggs och färdigbehandlas
kirurgiskt urologiska patienter med de viktiga och vanliga
sjukdomarna: tumörer i prostata, njure och urinblåsa samt
testikel; urineringsproblem pga. godartad prostataförträngning, sten och förträngning inom de övre urinvägarna.
Dessutom behandlas patienter med besvärande tillstånd
inom genitalia som t.ex. vattenbråck, förhudsförträngning
mm.
En stor del av operationerna genomförs med titthålteknik
(laparoskopiskt/ robotassisterat) och på sektionen har
man stor erfarenhet av att operera njur- och prostatacancer i robotassisterad kirurgi.
På Urologmottagningen finns den senaste utrustningen
för urologisk diagnostik, och för polikliniska ingrepp. Här
genomförs bland annat fusionbiopsier på prostata med
hjälp av magnetkamerabilder, cystoskopier och andra
mindre ingrepp i lokalbedövning. Mottagningens uroterapeut utreder och behandlar patienter med urinläckage
och andra blåsstörningar samt erektionsstörningar efter
kirurgi.

Under 2017 har en egen onkologisk sektion öppnat inom
kliniken vilket utgör ett unikt samarbete uro-onkologiskt
med ett optimerat och snabbt flöde för patienter med prostatacancer. Detta erbjuder en komplett cancervård inom
hela vårdkedjan gällande prostatacancer.
Under året 2017 ökade antal besök och vårdtillfällen vid
Urologikliniken med 27 % till sammanlagt ca 11 500.
Sektionen hade 1 750 slutenvårdstillfällen under året, varav
62 % akuta (53 % 2016). Det genomfördes ca 1 100 urologiska operationer, 25 % var akuta operationer. Ca 230
dagkirurgiska operationer utfördes.
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På mottagningen genomfördes ca 4 700 besök varav ca
15 % var sjuksköterskebesök. På Prostatacancercentrum,
som öppnade under året har man utrett ca 350 patienter
för prostatacancer. Här är ca 30 % av besöken sjuksköterskebesök.

koordinator i nära samarbete med respektive kvalitetsansvarig läkare. Resultat och rapportering av registren samordnas av klinikens kvalitetscontroller.

Medicinsk verksamhet

Resultat

Under året remitterades drygt 2 500 patienter till Urologisektionen varav två tredjedelar tas om hand internt, resten handläggs via remissvar eller utskiftning till urologisk
öppenvård. Sektionen hade 1 500 slutenvårdstillfällen
under året, varav 53% akuta. Det genomfördes ca 1 100
urologiska operationer i slutenvård, varav 64 % elektivt
och 36 % akut. 216 dagkirurgiska operationer utfördes.
På mottagningen genomfördes ca 5 000 besök varav ca
20 % var sjuksköterskebesök

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

Inom Urologisektionen bedrivs följande delflöden:
• Prostatacancer
• Urinblåsecancer
• Njurcancer
• Testikeltumör
• Njursten
• BPH/LUTS
Urologisektionen bedriver sin mottagningsverksamhet
på urologmottagningen och Prostatacancer Centrum. På
avdelning 39 finns 12 vårdplatser för patienter i behov av
inneliggande vård.
Inom Urologisektionen arbetar Urologer och läkare under
specialistutbildning, och på mottagningen sker arbetet
tillsammans med undersköterskor samt legitimerade sjuksköterskor. På avdelningen finns också sektionens flödesledare och på mottagningen sektionens uroterapeut.
Fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist, kurator och
medicinska sekreterare stödjer avdelning och mottagning i
arbetet med patienten.

Sektionen har en tvärprofessionell förbättringsgrupp som
har möte varannan vecka.

Nationella kvalitetsregister
Urologisektionen rapporterar till samtliga kvalitetsregister
som berör verksamheten:
• NPCR (Nationella Prostatacancerregistret)
• Njurcancer (Nationella Njurcancerregistret)
• Cancer i Urinblåsan (Nationella registret för cancer i urinblåsan)

Produktion
Produktion

2017

2016

2015

1 089

805

710

657

696

791

2

1

3

Besök, elektivt

9 754

7 543

7 204

varav öppenvård

7 902

6 126

5 989

varav dagvård

1 852

1 417

1 215

DRG poäng

2 076

1 940

1 999

Medelvårdtid, dygn

2,33

2,28

2,29

Slutenvård
Vårdtillfällen, akut
Vårdtillfällen, elektivt
Öppenvård
Besök, akut

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Sektionen deltar i klinikens kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor genom leanarbete, avvikelsehantering och sektionsmöten vilket skapar ett nära samarbete genom samtliga
personalkategorier. Avvikelser inom sektionen hanteras av
sektionschef och linjechefer med stöd av kvalitetscontrollern och återkopplas på möten och arbetsplatsträffar.
Genom att kontinuerligt rapportera in till kvalitetsregister
skapas goda förutsättningar för att fortlöpande utvärdera
verksamheten och kontrollera att sektionen fortsatt håller
hög kvalitet. Uppföljningen sköts av sektionens kvalitets-
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Kontaktpersoner
Rami Klaff, överläkare, sektionschef
E-post: rami.klaff@capiostgoran.se
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