Faktablad: Vi driver framtidens sjukvård
Capio S:t Göran i siffror (Q2 2017)
Lokaler
Vårdplatser

322

Operationssalar

13

Pacemakeroperationssal

1

PCI-lab

1

Medarbetare

Detta är Capio S:t Görans Sjukhus
Capio S:t Göran är ett akutsjukhus för vuxna patienter och
ligger på Kungsholmen. Sjukhuset är Stockholms mest
centralt belägna akutsjukhus och ett av landets största
räknat till antalet akuta patienter. Under 2016 tog vi emot
ca 86 000 b
 esök på vår akutmottagning.
Capio S:t Göran är ett lagom stort sjukhus, tillräckligt stort
för att kunna erbjuda en bred verksamhet inom ett 30-tal
medicinska specialiteter. Samtidigt är vi en tillräckligt liten
organisation för att alla medarbetare ska kunna vara med
och påverka.
På en punkt skiljer vi oss helt från andra sjukhus. Capio S:t
Göran var landets första sjukhus att drivas som aktiebolag, med start 1994. Vi ingår sedan 2000 i en av Europas
ledande privata vårdkoncerner, Capio AB, och är det första och hittills enda akutsjukhuset i Sverige med en privat
ägare. Samtidigt har vi ett mycket gott samarbete med de
andra sjukhusen i Stockholm.

Vad innebär egentligen offentlig vård i
privat regi?
Hos oss är alla patienter välkomna och det kostar inget
extra. Vården finansieras offentligt genom skattepengar
precis som på landstingets egna sjukhus. Vi har ett vårdavtal med Stockholms Läns Landsting och får majoriteten
av våra patienter därifrån, men tar också emot patienter
från andra landsting runt om i Sverige.

Läkare

441

Sjuksköterskor

757

Usk/Biträden

428

Övriga

461

Totalt

2087

Produktion
Akuta slutenvårdstillfällen
Medelvårdtid akut slutenvård
Elektiva slutenvårdstillfällen
Medelvårdtid elektiv slutenvård

14 407
3,16
3 248
1,97

Akuta öppenvårdstillfällen

32 716

Elektiva öppenvårdstillfällen

93 835

Operationer i slutenvård

4 813

Statistiken aktuell för 2017-06-30

Specialiteter:
Internmedicin, neurologi och strokevård, kardiologi,
kirurgi, urologi, ortopedi, anestesi och intensivvård,
klinisk fysiologi, radiologi, smärtbehandling.

Övriga specialistkompetenser:
Akutmedicin, hematologi, lungmedicin, gastroenterologi, endokrinologi, bröstkirurgi och plastikkirurgi,
onkologi, övre och nedre gastrointestinal kirurgi,
handkirurgi, axelkirurgi, ryggkirurgi, höftkirurgi, knä
kirurgi, fotkirurgi.

Primärt serviceområde:
Akalla, Bromma, Ekerö-Mälaröarna, Husby, Hässelby-
Vällingby, Kista, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby,
Spånga, Tensta, Vasastan och Östermalm. Området
har sammanlagt ca 420 000 invånare.
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Europeisk erfarenhet genom Capio

Ett miljöcertifierat sjukhus

Vi är en del av Capio, en av Europas ledande sjukvårdskoncerner med verksamhet i Norden, Frankrike, och Tyskland
bland andra länder. Med mer än femtons års erfarenhet
från att arbeta över gränserna har vi en unik kunskap om
hur vården fungerar i Europa och kan sprida goda idéer
inom koncernen.

Sedan 2005 är Capio S:t Göran ett miljöcertifierat sjukhus
enligt standarden ISO 14001. Det innebär att vi har kontroll
på hur det vi gör påverkar miljön, t.ex. hur vi gör oss av med
gamla läkemedel, sorterar avfall eller transporterar mat till
patienterna. I alla viktiga beslut måste vi tänka på hur miljön
påverkas, vilket också övervakas genom noggranna miljörevisioner.

Våra värderingar
Våra grundvärderingar är de samma i hela koncernen och
utgör grunden för vårt arbete.
Vår vision: Capio S:t Görans Sjukhus driver framtidens
sjukvård
Våra mission: Vi ger bättre vård genom att lära, utmana
och förnya
Våra värderingar:
• Du är viktig – din åsikt gör skillnad
• Vi är nyfikna och modiga
• Vi vill alltid bli bättre

Kvalitet och patientsäkerhet

Att medicinsk kvalitet och patientsäkerhet är högsta prioritet på ett sjukhus förvånar väl ingen. Vi tycker att det är lika viktigt att vara öppna med och berätta om våra resultat, så för 25:e året i rad ger vi ut en
öppen kvalitets

redovisning med våra 
resultat i vården.
Kvalitets
redovisningen finns att hämta på vår hemsida
www.capiostgoran.se/kvalitet
Capio S:t Görans Sjukhus är med i 34 nationella kvalitetsregister som jämför resultat vid operationer och behandlingar
på olika sjukhus i riket. I jämförelse med regionens och landets övriga sjukhus uppvisar vi mycket goda resultat, se
vår kvalitetsredovisning för närmare detaljer kring detta.
För att verkligen veta vad patienterna själva tycker om vården gör vi en årliga patientenkät. Den visar att mer än 9 av
10 av våra patienter är nöjda med vården som helhet.
Vi prioriterar städning och hygien på sjukhuset. I den nationella mätningen av vårdrelaterade infektioner visade det
sig att vi hade en mycket låg andel infektioner jämfört med
genomsnittet i Stockholms län och uppfyllde det nationella
målvärdet. Andra undersökningar visar att rutinerna kring
rätt klädsel, handhygien och provtagning på misstänkt
MRSA-smittade patienter följs mycket väl och har förbättrats under året.

Vår organisation
Akutkliniken
VC Anna Wåström

Kirurgkliniken
VC Christian Kylander

Anestesikliniken
VC Minna Lönnstedt

Akutmedicinkliniken
VC Göran Örnung

Neurologiska kliniken
VC Bo Höjeberg

Medicinkliniken
tf. VC Gunilla Wahlström

Hjärtkliniken
VC Annica Ahl

Capio S:t Görans Sjukhus AB
VD Sofia Palmquist
vice VD Lennart Wennerström

Service & Logistik
VC Victor Triantafyllidis

Ortopedkliniken
VC Tobias Wirén

Röntgenkliniken
VC Anders Byström

Smärtkliniken
VC Karsten Ahlbeck

Fysiologiska kliniken
VC Niklas Storck

Stab
Chefläkargruppen - Måns Belfrage
Ekonomi – Maria Pettersson
HR - Brita Bramberg
IT – Maria Wijk
FoU – PA Dahlberg
FHS, avtal och kommunikation –
Lennart Wennerström
Utvecklingsgruppen – Niclas Skyttberg

Capio S:t Görans Sjukhus
Sankt Göransplan 1, 112 81 Stockholm
tel 08-58 70 10 00, www.capiostgoran.se
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