Verksamhetsblad

Anestesikliniken
Anestesikliniken ansvarar för operationsverksamheten och intensivvården på Capio S:t Görans sjukhus.
Anestesikliniken består av Intensivvårdsavdelningen (IVA) och
Centraloperation.
På IVA finns åtta vårdplatser där det bedrivs intensivvård av
svårt sjuka patienter. På avdelningen används avancerade
behandlingar så som respirator, dialys och cirkulatoriskt stöd
under noggrann övervakning för att kunna vårda patienter
med svikt i vitala organ. IVA:s personal tillkallas vid akuta
tillstånd som hjärtstopp och andningssvikt på sjukhuset,
inklusive till SLLs psykiatriska vårdenheter.
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). Kliniken ger också förslag på behandling vid uppföljning av högriskpatienter på vårdavdelning som genomgått
planerad tarmkirurgi (VERAS) och bedömning av patienter
vid akut försämring.

Medicinsk verksamhet
På kliniken arbetar specialistläkare inom anestesi, ST- läkare,
anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor,
fysioterapeuter, arbetsterapeut, sterilteknisk personal,
vaktmästare, administrativ personal och via Servicegruppen
även vårdnära stöd.
Anestesikliniken är indelad i följande sektioner:
• Intensivvårdsavdelningen (IVA)
• Centraloperation

Anestesikliniken

På Centraloperation är knappt hälften av operationerna

akuta. Patienterna bokas då direkt från akutmottagningen
eller vårdavdelningen. De övriga operationerna är planerade,
så kallade elektiva. Merparten av IVA:s patienter kommer från
sjukhusets akutmottagning eller från någon av sjukhusets
vårdavdelningar. Övriga patientgrupper som behöver intensivvård är postoperativa patienter och patienter som vårdas i
samarbete med övriga intensivvårdsavdelningar i Stockholm.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Anestesikliniken arbetar systematiskt för att uppnå sjukhusets och klinikens kvalitets- och patientsäkerhets- och
arbetsmiljömål, ofta i samarbete med andra klinikerna. Som
stöd används verksamhetsplanerna som skrivs i början av
året. 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. Vid allvarliga avvikelser genomförs en händelse- eller riskanalys. Ledningsgruppen följer kvartalsvis upp målen i verksamhetsplanen.
Kompetenskortsunderlag finns för medicinskteknisk apparatur där medarbetarna uppdaterar sig kontinuerligt under
året. Kompetensutveckling sker via interna/externa utbild-
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ningar, studiedagar och i vår digitala utbildningsplattform,
Capio Competence. Centraloperation rapporterar till Svenskt
Perioperativt Register, SPOR och intensivvårdsavdelningen
rapporterar till SIR (Svenskt Intensivvårds Register).
Klinikens kvalitetsaktiviteter presenteras separat.

Förbättringsarbeten/projekt
Anestesikliniken bedriver flertal förbättringsarbeten
• Årligen utförs enkäter som mäter anhörigas nöjdhet över
patientvården som bedrivs på IVA. Som ett led i detta
förbättringsarbete har avdelningen infört anhörigstödjare.
Anhörigstödjare finns till för de anhöriga genom att stötta,
ge regelbunden information, svara på frågor och finnas där
i en krissituation.
• Fortsatt förbättrat samarbete med avnämarklinikerna för
att minska återintaget till IVA <72 timmar.
• Fortsatt förbättringsarbete med tidig identifiering av IVAdelirium genom tydliga sederingsmål och skattning med
CAM-ICU skala.
• Under året har en förberedande POC, testperiod, genomförts för PDMS på IVA (Patient Data Management System)
inför nästkommande år då systemet planeras tas i drift.
• Utveckla konceptet med flödessalar för planerad kirurgi
med syfte att standardisera arbetssätten, öka patienten
och optimera tid och resurser pre, per- och postoperativt.
Genom att använda sig av flödessalar lyckas verksamheten operera fler patienter med fortsatt bibehållen hög
medicinsk kvalitet samt hög patientsäkerhet.
• Förändrat arbete på förberedelseenheten för dagkirurgiska
och även viss planerad dygnskirurgi. Denna del har under
2018 genomgått flertal förbättringsarbeten för att effektivisera och optimera flödesarbetet som sker innan och efter
kirurgi.
• Ny process för preoperativa bedömningar. Vid de tillfällen
då patienten inte bedöms på mottagningen gör anestesiologen en preoperativ bedömning via patientens journal
inklusive Hälsodeklarationen.
• Förbereder för nya arbetssätt under ombyggnationen av
Centraloperation. Under 2019 kommer det ske en massiv
ombyggnation på centraloperation. De arbetssätt som
har börjat implementeras 2018 kommer fortgå under 2019
vilket gör personalen förberedd på det som skall komma.

Produktion och personaldata
Produktion

2018

2017

Slutenvård
CStG IVA pat vårddygn

1 877

1 727

Antal externa patienter vårdade
på CStG IVA

40

32

Medelvårdtid IVA, dygn

3,2

3,2

2 399

2 215

10 238

9 978

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

Totalt

Läkare

18

Paramedicin

-

Sjuksköterska

91

Undersköterska

33

Sjukhusservice

15

Medicinsk sekreterare

-

Stabsstöd*

9

Totalt anställda

166

* stabsfunktioner inklusive verksamhetschef, vårdenhetschef, ekonomi & HR, kvalitetscontroller, IT med flera. Personaldata FTE (full
time employee) omräknat till hetidstjänster december 2018.

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

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