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Neurokirurgen öppnar fler vårdplatser
Sedan slutet av augusti har tio nya vårdplatser öppnat på neurokirurgen. Anledningen är att
hälften av de vakanta tjänsterna har kunnat tillsättas, något som i sin tur har lett till betydligt
kortare väntetider för operation.
Flera åtgärder vidtagits för att lösa den ansträngda platssituationen på neurokirurgen och de
har nu börjat ge effekt.
Utmaningen är fortfarande att dels kunna bemanna tillräckligt många vårdplatser på
neurokirurgen, dels att se till att det finns tillräckligt många vårdplatser utanför Karolinska när
patienterna är färdigbehandlade. Allt för att få flödet att löpa smidigt.
Åtgärder som vidtagits
•
•
•
•
•
•
•

3 sjuksköterskor och 1 undersköterska har anställts på neurokirurgen och NIMA*
Omfördelning av patienter ur vårdtyngds perspektiv
11 vårdplatser har öppnats (vårdavdelning + NIMA)
En ny tjänst: Kontaktsjuksköterska inom neuroonkologi är utannonserad
Fler tillgängliga platser på Remeo
4 NIMA-platser på Södersjukhuset är nu tillgängliga
Då Hjärntumörföreningen efterfrågat information om åtgärder har ett möte hållits och
ytterligare möte planeras under hösten.

Tack vare att flera vårdplatser blev tillgängliga på Remeo-kliniken under sommaren, 11 nya
vårdplatser öppnade i augusti och de nya NIMA-platserna på Södersjukhuset har fler patienter
kunnat opereras. Denna vecka, vecka 36, finns inga patienter i den akuta operationskön och
under hösten räknar man med att dessutom kunna operera cirka hälften de 107 patienterna på
den icke akuta väntelistan (väntat mer än 90 dagar). Patienter med maligna tumörer
prioriteras alltid.
-

Ambitionen är att vi till sommaren 2017 inte ska ha några patienter som stått i kö mer än
90 dagar, säger Inti Peredo, verksamhetschef på Neurokirurgen.

Medarbetarna har, förutom dessa åtgärder, utvecklat nya arbetssätt. Exempelvis har en
omfördelning av vårdtyngden mellan avdelningarna genomförts, vilket har gjort att fler
vårdplatser har kunnat öppnas på vårdavdelning R14. Det här innebär totalt sett att
situationen på neurokirurgen i dag är betydligt mindre ansträngd än vad den var i början av
sommaren.
-

Vi har lika många vårdplatser öppna nu som vi beräknar ha när vi flyttar in i nya
sjukhusbyggnaden 2018, vilket ger möjlighet för oss att anpassa verksamheten till vårt framtida
uppdrag inom länet, säger Inti Peredo.

*) NIMA – Neurologisk intermediäravdelning
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Fakta om verksamheten
•

•

•
•

På Neurokirurgiska kliniken behandlas patienter med sjukdomar och skador i hjärna och
ryggrad.
En ständig medicinsk och teknisk utveckling sker inom området, och framsteg i behandlingsmetoder gör att allt fler patienter kan behandlas och överlever. Det innebär även att allt fler är
i behov av fortsatt vård efter behandling på Karolinska.
Verksamheten har som ensam utförare av neurokirurgi ett regionuppdrag för patienter inom
Stockholms läns landsting.
År 2016 utför Neurokirurgiska kliniken ca 3 000 ingrepp jämfört med drygt 2 000 ingrepp år
2012.

