Verksamhetsblad

Kirurgkliniken
Kirurgkliniken på Capio S:t Görans sjukhus ansvarar
för utredning, behandling och uppföljning av patienter
med kirurgiska, urologiska och onkologiska
sjukdomar.
Kirurgkliniken tar emot patienter med olika sjukdomar där akut
eller planerad operation kan vara aktuellt som en del i behandlingen. Operationerna sker både inom öppen- och slutenvård.
Vi ger också läkemedel mot vissa cancersjukdomar.
Kliniken ligger långt framme vad gäller nya metoder och ny
teknik för diagnostik, vård och behandling. Inom verksamheten finns en lång erfarenhet och stor kompetens inom bland
annat titthålskirurgi, robotassisterad kirurgi och modern
utredning och behandling av cancersjukdomar. Kliniken är
med i forskning och utveckling av dessa metoder.

är en fortsatt hög ökning från tidigare år. Då fler planerade
operationer kan genomföras inom dagkirurgi fortsätter antalet
planerade slutenvårdstillfällen att sjunka vilket ger utrymme
för ett större antal akuta slutenvårdstillfällen. Av de ca 8 740
slutenvårdstillfällena 2018 var nära 82 % akuta vårdtillfällen.
Det genomfördes över 5 600 operationer på kliniken med en
fördelning av ca 40 % akuta och 60 % planerade operationer.
Av de akut inlagda patienterna genomgår ca 25 % en operation.

Kirurgkliniken erbjuder en bred verksamhet och som fortsätter
att växa.
Sedan onkologsektionen tillkomst 2016 kan nu kliniken
erbjuda patienter med tumörsjukdom i bröst, prostata och
tarm vård genom hela kedjan från utredning till palliation med
alla steg från diagnostik, operation och onkologisk behandling
på någon av dagvårdsavdelningarna.

Kirurgkliniken är indelad i följande sektioner:
• Akutsektionen
• Bröstcentrum
• Nedre gastrointestinala sektionen (NGI-sektionen)
• Övre gastrointestinala sektionen (ÖGI-sektionen)
• Urologsektionen
• Onkologsektionen

Under hösten 2017 öppnade nya Prostatacancercentrum
upp sin verksamhet och vidare planeras att även Tarmcancercentrum ska kunna öppna i samband med nästa årsskifte.
Här, tillsammans med Bröstcentrum, erbjuds patienter med
tumörsjukdom en personlig vård med korta väntetider genom
hela vårdförloppet från utredning till onkologisk behandling
med användande av senaste teknik och snabb applicering av
modern forskning.

Kliniken har 72 sängplatser, fördelade på de tre slutenvårdsavdelningar (avd. 36, 38 och 39), för patienter i behov av inneliggande vård. Respektive sektion har mottagningsverksamhet
fördelat på Bröstmottagningen, Kirurgmottagningen, Urolog-
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mottagningen och Prostatacancercentrum. Den onkologiska
öppenvården är integrerad i dessa mottagningar.
På kirurgkliniken arbetar Kirurger, Urologer och Onkologer.
Avdelningarna och mottagningarna bemannas av undersköterskor och legitimerade sjuksköterskor, både grundutbildade
och med specialistutbildning, dietister, fysioterapeuter och
arbetsterapeuter stödjer avdelning- och mottagningsarbetet.
På kliniken arbetar medicinska sekreterare med dokumentation och diagnosregistrering.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

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

Nationella kvalitetsregister
Kirurgkliniken rapporterar kontinuerligt till nationella kvalitetsregister men följer också egna lokala register för att kunna
följa flödet inom vissa diagnosgrupper. Varje register har
ansvariga läkare och sjuksköterskor/medicinska sekreterare.
Resultat och rapportering av registren samordnas av klinikens
kvalitetscontroller.

Kliniken arbetar ständigt men kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor genom multiprofessionellt förbättringsarbete, avvikelsehantering och arbetsplatsträffar vilket ger kortare beslutsvägar och snabba åtgärder. Avvikelser på kliniken hanteras av
linjechefer och kvalitetscontrollern och återkopplas på möten
och arbetsplatsträffar. Händelse- och riskanalyser genomförs
på kliniken i syfte att se över och utvärdera rutiner och arbetssätt.

Förbättringsarbeten/projekt
Patientinvolvering
Genom patientenkäter och patientgrupper inom utvalda enheter och flöden kommer kliniken kunna ta tillvara på patienternas erfarenheter och åsikter. Grupper för patientmedverkan
har startats eller kommer startas inom bröstcancer, tarmcancer och akut bukoperation.
Som ett sätt att öka patientens delaktighet i egenvården tas
det fram arbetssätt i egenutbildning för patienten. Man startar
inom bröstcancer med bland annat informationsfilmer inför
behandling.
Arbetssätt i patientflödet
Inom kliniken utvecklar vi ständigt våra arbetssätt. Under 2019
kommer vi bland annat se över arbetssätt inom det akuta flödet, inom slutenvården under helger. Man kommer också på
kliniken se över hur man kan utveckla sjuksköterskemottagningarna inom vissa flöden.
Kliniken kommer också arbeta för ett ökat samarbete med
övriga kliniker vid utlokaliserade patienter.
Läkemedelshantering
Som en del i sjukhusets satsning gällande säker läkemedelshantering kommer kliniken göra en egen satsning genom riktad utbildning samt säkerställa och uppdatera rutiner.
Handledning i det dagliga arbetet
Inom klinikens olika enheter kommer vi säkerställa att det finns
gällande rutiner och checklistor vid handledning i det dagliga
arbetet för samtliga yrkeskategorier, även vid introduktion av
ny kollega oavsett tidigare erfarenhet.
1177
Under 2019 kommer det bli möjligt för patienter inom utvalda
flöden att boka sina återbesök och fylla i hälsodeklaration på
nätet via 1177 och Kivra.
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Produktion och personaldata
Produktion

2018

2017

2016

Vårdtillfällen, akut

7 132

6 600

6 483

Vårdtillfällen, elektivt

1 609

1 840

2 179

Besök, akut

19 026

17 790

16 587

Besök, elektivt

61 789

51 102

40 187

varav öppenvård

51 453

42 492

34 501

varav dagvård

10 334

8 610

5 686

DRG poäng

15 065

13 777

12 385

2,91

2,78

2,65

Slutenvård

Öppenvård

Medelvårdtid, dygn
Personal
Läkare
Paramedicin

Totalt
80
-

Sjuksköterska

81

Undersköterska

47

Sjukhusservice

7

Medicinsk sekreterare

19

Stabsstöd*

10

Totalt anställda

244

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

Kontaktpersoner
Christian Kylander, överläkare, verksamhetschef
Epost: christian.kylander@capiostgoran.se
Emelie Kinbom, kvalitetscontroller
Epost: emelie.kinbom@capiostgoran.se
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