Verksamhetsblad

Anestesikliniken
Anestesikliniken ansvarar för den operativa
verksamheten och intensivvården på Capio S:t
Görans sjukhus.
Anestesikliniken består av Intensivvårdsavdelningen (IVA)
och Centraloperation. IVA har åtta vårdplatser. 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).

Medicinsk verksamhet
På kliniken arbetar specialistläkare inom anestesi, STläkare, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor,
intensivvårdssjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sterilteknisk personal, vaktmästare, administrativ personal och via servicegruppen även vårdnära stöd.
Knappt hälften av operationerna är akuta (40 %). Patienterna bokas då direkt från akutmottagningen eller vårdavdelningen. Merparten av IVA:s patienter kommer från
sjukhusets akutmottagning (45 %) eller från någon av
sjukhusets vårdavdelningar (28 %). Övriga patientgrupper
som behöver intensivvård är postoperativa patienter och
patienter som vårdas i samarbete med övriga intensivvårdsavdelningar i Stockholm (6 %).

Anestesikliniken är indelad i följande sektioner:
• Intensivvårdsavdelningen (IVA)
• Centraloperation

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Anestesikliniken arbetar systematiskt för att uppnå sjukhusets och klinikens kvalitetsmål. Som stöd används verksamhetsplanerna som skrivs i början av året med kvalitetsmålen för ögonen. Medarbetarna arbetar sedan enligt
verksamhetsplanen och skriver vid behov avvikelser. Ledningsgruppen har kvartalsvis uppföljning av kvalitetsmål
och verksamhetsplan. Klinikens kvalitetskontroller genomför riskanalyser, händelseanalyser, journalgranskning samt
följer upp avvikelser i syfte att höja patientsäkerheten och
patientsäkerhetskulturen. Dessutom sammanställs och
presenteras kvalitetsdata för medarbetarna. Mål och aktuell följsam data kan följas av medarbetarna på visualiseringstavlor och på intranätet.
Klinikens kvalitetsaktiviteter presenteras separat.
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STÖDFUNKTIONER:
• Läkarchef
• ST-läkarchef
• Kvalitetscontroller
• Ekonomicontroller
• Utvecklingsansvarig
• Kliniksekreterare
• Anestesikoordinator
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Resultat
Sjukhusövergripande resultat och resultat i patientflöde
presenteras separat i andra delar av kvalitetsredovisningen

Produktion och personaldata
Produktion

Q2 2017

2016

-

17 04

12

33

6,11

.

-

8 327

-

2 020

Slutenvård
CStG IVA pat vårddygn
Antal externa patienter vårdade
på CStG IVA
Medelvårdtid IVA, dygn
Antal operationer
Öppenvård
Antal operationer
Personal

Totalt

Overheadpersonal*

7,2

Överläkare

6,8

Bitr överläkare

2

Specialistläkare

4,8

ST-läkare

5,6

Sjuksköterska

24,8

Narkossköterska

36,4

Operationssjuksköterska

34,6

Undersköterska

31,2

Icke klinisk personal

14,1

Totalt anställda

167,5

* stabsfunktioner inklusive verksamhetschef, vårdenhetschef, ekonomicontroller,
kvalitetscontroller med flera. Personaldata baserat på antal tjänster juni 2017.

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