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260 extra operationer på Karolinska
Under de senaste fem veckorna har operationerna på Karolinska gått på
högvarv. Ett extrainsatt projekt för att operera minst 175 personer har nu
avslutats med resultatet av 260 genomföra operationer. Tobias Nässén (M)
ser styrkebeskedet som ett kvitto på att ansträngningar lönar sig.
Under pandemin har en stor del av vården fått pausas och läggas över på att
hantera covidpatienter. Operationer har varit en gren som varit särskilt utsatt
genom att personalen i hög grad jobbat med covid. För att minska kön och
tillse att de med akut behov fick operation snabbt gjordes en fem veckor lång
insats för operationsverksamheten.

-Det är imponerande arbete från Karolinska med allt från förberedelser av
salar till schemaläggning och eftervård. Att genomför 260 extra operationer
under fem veckor är ett fantastiskt resultat som visar att med stora
ansträngningar får man stora resultat, säter Tobias Nässén (M), vård- och
valfrihetsregionråd.
Resultatet av den fem veckor långa insatsen blev 260 operationer extra,
främst för patienter med cancer och andra operationer som inte kan vänta.
För att genomföra satsningen har krävts nära samarbete med intensivvården
då många medarbetare har växelvis arbetat på IVA under pandemin. När
behovet på IVA har minskat har fler kunnat återgå till ordinarie tjänst inom
operationsverksamheten.
Satsningen har lyckats genom optimering av flöden och samarbetat tätt och
transparent över tema- och funktionsgränserna samt med att få in fler i
verksamheten med timanställda, inhyrda, de som vanligtvis jobbar som
chefer och även några pensionärer. Det har inte bara gjort att tiden i väntan
på operation är mycket kortare utan också att alla som begärt fyra veckors
sammanhållen semester också får det.
-Att medarbetarna i verksamheten lyckats är otroligt imponerande, utan deras
kompetenser och hårde arbete hade det inte varit möjligt. Att personalen
också garanteras att få en sammanhållen semester är väldigt viktigt, säger
Tobias Nässén.

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet,
Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition
som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och
utvecklingen i Stockholmsregionen.
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