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. Enheten bidrar också
med anestesiservice på sjukhuset, exempelvis vid elkonvertering, röntgenundersökningar och endoskopiverksamhet.
Anestesiläkare ger också stöd och förslag på behandling
vid uppföljning av högriskpatienter på vårdavdelning som
genomgått planerad tarmkirurgi (VERAS), samt som konsulter på akutmottagningen.

Medicinsk verksamhet
Under 2018 utfördes drygt 10 000 operationer. På centraloperation opereras patienter med exempelvis knä-, axel- och
höftproteskirurgi, gallstensoperationer, bröstcancerkirurgi,
urologiska operationer och tarmkirurgi. Knappt hälften
av operationerna är akuta. Vid akuta operationer kommer
patienterna direkt från akutmottagningen eller vårdavdelningen. De patienter som opereras elektivt bokas via mottagningarna.
På Centraloperation arbetar specialistläkare i anestesi,
ST- läkare, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor,
sjuksköterskor, undersköterskor, sterilteknisk personal,
vaktmästare och via servicegruppen även vårdnära stöd.
Arbetet sker i interprofessionella team med patienterna i
fokus. Enheten har även ett stort utbildningsansvar för alla
personalkategorier.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Centraloperation arbetar aktivt med förbättringsområden
för att främja verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet.
Medicinskt ansvarig läkare och vård- enhetschef ansvarar
tillsammans med medarbetare för att aktiviteter i verksamhetsplanen genomförs. Verksamheten arbetar med och

Anestesikliniken
Central operation

utvecklar flödesarbetet enligt leanprinciper. Medarbetare kan
följa kvalitetsmål och aktuell data på visualiseringstavlor och
på sjukhusets intranät. Avvikelser återkopplas till medarbetaren som rapporterat, och vissa visualiseras på avdelningens
visualiseringstavla. Händelse- eller riskanalys genomförs vid
allvarliga avvikelser för att förbättra och utvärdera verksamhetens rutiner och arbetssätt. Hygienronder genomförs
regel- bundet tillsammans med Vårdhygien samt städronder
tillsammans med Servicegruppens ledning.
Varje år genomförs digitala enkäter på Ipads om mäter
patientnöjdheten på avdelningen, vilka ligger till grund för en
del av det förbättringsarbete som bedrivs.
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. Centraloperation rapporterar kontinuerligt till
Svenskt Perioperativt Register, SPOR och använder och
följer också egna lokala register.

Verksamhetsbild
ANESTESIKLINIKEN
CENTRALOPERATION
Medicinskt ansvarig läkare
CENTRALOPERATION
Vårdenhetschef

Öppen
vård

Sluten
vård

Sektions
nivå

Verksamhetschef

Uppdaterad: 19-03-15-13:56

POSTOPERATIV AVDELNING

STERILTEKNISKA ENHETEN

STÖDFUNKTIONER:
• Läkarchef
• ST-läkarchef
• Kvalitetscontroller
• Ekonomicontroller
• Utvecklingsansvarig
• Chefsassistent

PREOPERATIV MOTTAGNING
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Förbättringsarbeten/projekt
Flödessalar
Centraloperation arbetar med konceptet flödessalar på
elektiv kirurgi i 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.
Under 2018 har ytterligare flödessalar implementerats:
• Urologi flöde
• Bröst flöde
• Subcutanvenport flöde
• Subakut flöde på ortopeden
• Axel flöde
• Protes flöde
Ombyggnation på Centraloperation
Centraloperation står inför stora förändringar under 2019 i
form av ombyggnation i befintliga lokaler. Arbetet påbörjades
under 2018 och har bland annat inneburit att verksamheten
har fått anta utmaningar arbetsmiljömässigt, påverkan på
lokalresurser och med en mindre operationssal att tillgå,
samt buller och störmoment från omgivningen Trots detta
har verksamheten uppnått målen och fortsätter verka för en
god arbetsmiljö och arbetar aktivt för att skapa en god miljö
för patienterna. Detta har gjorts tack vare driven personal,
engagerade arbetsgrupper och en positiv inställning till
slutmålet.

Hälsodeklarationen.
• Förbereder gruppen för nya arbetssätt under ombyggnationen av Centraloperation. Under 2019 kommer det ske en
massiv ombyggnation på centraloperation. De arbetssätt
som har börjat implementeras kommer fortgå under 2019
vilket gör personalen förberedd på det som skall komma.

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

Produktion
Produktion
Slutenvård, antal patienter

2018

2017

585

545

CStG IVA pat vårddygn

1 877

1 727

Antal vårdtyngdspoäng

123 681

110 876

40

32

67 (28*)

58 (17*)

Antal externa patienter vårdade
på CStG IVA
Antal öppenvårdsbesök, IVA mottagning (*telefonuppföljning)

Förändrat arbete på förberedelseenheten
Centraloperations förberedelseenhet består delvis av en
enhet för alla dagkirurgiska patienter och för patienter som
kommer direkt hemifrån för att efter operationen läggas in
på vårdavdelning. Denna del har under 2018 genomgått
flertal förbättringsarbeten för att effektivisera och optimera
flödesarbetet som sker innan och efter kirurgi. Exempel på
förbättringar som har genomförts är:
• Ingen receptionist. Genom att låta den personal som
arbetar på förberedelseenheten även sköta de arbetsuppgifter som tidigare sköttes av en receptionist optimeras
verksamhetens resurser och det blir ett mer sammanhållet
flöde kring patienten.
• Grundutbildade sjuksköterskor som roterar mellan receptionen, ”premedicineringen” och post-op för dagkirurgiska
patienter. Centraloperation vill vara en enhet som arbetar
med flexibla lösningar och där rätt person är på rätt plats.
Genom att låta grundutbildade sjuksköterskor rotera ökar
de sin kunskap inom pre- och postoperativ vård samtidigt
som det skapar möjlighet för anestesi- och operationssjuksköterskor att fokusera på sina specialområden.
• Ny process för preoperativa bedömningar. Inför alla operationer görs en preoperativ bedömning och en riskskattning på patienten. Utifrån riskskattningen bestäms vilka
patienter som bokas in för preoperativ bedömning på den
preoperativa mottagningen. Vid de tillfällen då patienten
inte bedöms på mottagningen gör anestesiologen en
preoperativ bedömning via patientens journal inklusive
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Kontaktpersoner
Anna Hallberg, medicinsk ansvarig läkare
E-post: anna.hallberg@capiostgoran.se
Gunilla Solander. vårdenhetschef
E-post: gunilla.solander@capiostgoran.se
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