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SAMMANFATTNING 

Vi har nu bedrivit ryggkirurgisk verksamhet i drygt tio år. Det ger oss ett bra underlag för att bedöma både kliniska 
resultat av utförda operationer och utvärdering av vårdprocessen. De kliniska resultaten vid 1- och 5-
årsuppföljning i SweSpine är fortsatt goda för alla diagnosgrupper och ligger genomsnittligen i nivå med eller 
bättre än riket i övrigt. 
 
Inflödet av remisser samt antalet fysiska vårdkontakter har ökat jämfört med tidigare år. Våra patienter kommer 
från landsting, försäkringsbolag samt privatbetalande. Vårdtiderna är fortsatt korta för alla diagnoser. 
 
En operationssal har hyrts ut fem dagar i veckan för protesverksamhet: axel-, höft- och knäprotesoperationer. 
 
Vi har en god operationsteknisk standard med små peroperativa blodförluster och endast ett fåtal patienter är i 
behov av blodtransfusion, ingen under 2021.  
 
Upplevelsen av smärta och illamående är inget stort problem för våra patienter. Detta sannolikt beroende på en 
kombination av mobilisering redan på operationsdagen samt individualisering av anestesi under operationen. 
 
Vårdrelaterade infektioner är ovanliga. Sedan verksamheten startade 2007 har vi haft 0,6 % djupa infektioner, 
och 3,6 % ytliga sårinfektioner.  
 
Enligt enkätuppföljningar svarar 99 % av patienterna ”mycket bra” eller ”bra” 30 dagar efter operation och 95% 
efter nybesök i Göteborg och Malmö på frågan ”Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?”. 
 
 
 
  

6 863 mottagningsbesök 

67 anställda 

1 280 operationer 
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PRESENTATION AV GHP SPINE CENTER GÖTEBORG AB

GHP Spine Center Göteborg AB startade i mars 2007.  
 
Vår verksamhet består av: 

 Mottagningsenhet för läkarbesök 
 Operationsavdelning med tre operationssalar, uppdukningsrum samt 

uppvakningsavdelning med sex vårdplatser  
 Vårdavdelning med 15 vårdplatser 
 Fysioterapi 
 
 Vår läkarmottagning i Malmö öppnade i oktober 2015: GHP Spine 

Center Skåne 

Värdegrund  
Värdegrunden vägleder oss i hur vi förhåller oss till våra patienter och till 
varandra som medarbetare. Den utgår från en humanistisk människosyn där vi 
värnar om och respekterar alla människors lika värde. Vi strävar efter att 
förbättra vårt miljöarbete, vår kvalitet och vår arbetsmiljö. Spine Centers 
värdegrund kan sammanfattas i följande punkter: 

 Värna om och respektera alla människors lika värde 
 Ta ett samhällsansvar genom vårt agerande i alla delar 
 Verka för en hållbar miljö 
 Följa lagar, förordningar och avtal 

Vision och mål 
Vår verksamhetsidé är att erbjuda högkvalitativ, evidensbaserad bedömning, 
utredning och behandling av alla sjukdomstillstånd i hals-, bröst- och ländrygg, 
undantaget trauma, ungdomsdeformitet och tumörer. Verksamheten skall 
bedrivas med högsta kompetens, minsta möjliga komplikationer, bästa möjliga 
vård och patientnöjdhet samt en hög effektivitet. 
 
Vårt mål är att våra behandlingsresultat skall vara bättre och våra 
komplikationer skall vara färre än genomsnittet i Swespine (Svenska 
Ryggregistret). Vi skall ha en arbetsmiljö och en personalsituation med liten 
personalomsättning och låg sjukfrånvaro, som befrämjar arbetsglädje, 
kompetensutveckling och god omvårdnad. 

Hållbarhetsarbete 
I vårt hållbarhetsarbete arbetar vi med ekonomisk, miljömässig och social 
hållbarhet. 

Inom den ekonomiska hållbarheten använder vi samhällets resurser på ett så 
kostnadseffektivt sätt som möjligt genom att ge patienten den vård som gör 
mest nytta. Vi utvecklar anpassade vårdförlopp med fokus på förbättrad 
effektivitet och kvalitet. 
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Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi arbetar medvetet med verksamhetsspecifik miljöpåverkan och 
miljöaspekter så som användande av vårdrelaterade förbrukningsartiklar och vatten, hantering av läkemedel, 
kemikalier och avfall samt sjukhusets energiförbrukning.  

Inom social hållbarhet är hälsa och säkerhet av högsta prioritet. Kliniken arbetar med 
medicinsk kompetens, fokuserade resurser och konstant uppföljning av resultat. Inom social 
hållbarhet säkerställer vi insamling av patientklagomål och synpunkter. Vi arbetar också med 
medarbetarnöjdhet via regelbundna enkätundersökningar. 

Personal 2021 
Spine Center Göteborg har 67 anställda  

 Specialistläkare inom ryggkirurgi/neurokirurgi 
 Narkosläkare 
 Sjuksköterskor/undersköterskor på mottagning och vårdavdelning,  
 Specialistsköterskor/undersköterskor operation och uppvakningsenhet 
 Fysioterapeuter 
 Operationskoordinatorer 
 Administrativ personal 
 Ekonom, Personal/Löneadministratör, Kvalitetssamordnare 
 Vaktmästare 
 VD, vVD 

 
Utöver det har vi haft timanställda och konsulter i tjänst, samtliga erfarna: 

 Specialistläkare inom ryggkirurgi/neurokirurgi 
 Narkosläkare 
 Sjuksköterskor/Undersköterskor på mottagning, vårdavdelning, operation, uppvakningsenhet 
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PRODUKTION 2021 

Besöksstatistik fysioterapi 

 

Besöksstatistik, läkarmottagning och operation 

 

Fördelning operationstyp 
I tabell 5 ses fördelningen av operationer 2019 – 2021. 

 

  

VÅRDKONTAKTER FYSIOTERAPI 2021

NYBESÖK 2 656

ÅTERBESÖK 4 755

TELEFONKONSULTATIONER 925

FYSIOTERAPIBESÖK M STÖD AV LÄKARE 224

INSTRUKTIONSBESÖK 323

SUMMA 8 883

VÅRDKONTAKTER MOTTAGNING 2019 2020 2021

NYBESÖK 3 590 3 454 3 132

ÅTERBESÖK 1 858 1 935 2 770

TELEFONKONSULTATIONER 5 486 6 144 5 761

BLOCKADER 988 1 178 961

OPERATIONER 1 156 1 246 1 280

SPINE CENTER GÖTEBORG OCH SKÅNE

OPERATIONER 2019 2020 2021

  DISKBRÅCK DISKECTOMI 127 159 166

  STENOS/DEKOMPRESSION LÄNDRYGG 512 500 536

  STENOS/FUSION LÄNDRYGG 99 103 114

  SPONDYLOLISTHES 42 54 60

  SRS/FUSION LÄNDRYGG 110 115 137

  SRS PROTES                  8 1

  MYELOPATI NACKE 48 41 39

  RIZOPATI NACKE 144 181 122

  ANNAN DIAGNOS 66 71 89

  KNÄ/HÖFT PROTES 21 8

  FASCIOTOMI UNDERBEN 9

SUMMA 1 156 1 246 1 280

Proteser (uthyrd lokal) 541 574 681
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Patientbeskrivning 
Åldersfördelning för nybesök och opererade patienter beskrivs i figuren nedan. Både median- och medelålder är 
relativt konstanta över åren: Nybesök Göteborg 55,1, Skåne 52,5 och 55,3. Operation: 55,3. 

 

Vårdtid 
Vårdtid definieras som antalet vårddygn inklusive utskrivningsdag. Exempelvis räknas en övernattning efter 
operation som två vårddygn. Vårdtiderna är relativt konstanta för de flesta resultatgrupper och ligger i 
genomsnitt på 2,2 dygn, dvs 1,2 dygn exklusive utskrivningsdag. 

Postoperativ smärta 
Den postoperativa smärtan skattas av sköterskorna på UVA (uppvakningsavdelningen) och vårdavdelningen i tre 
kategorier; ingen/mindre, måttlig/lättbehandlad och svår/behov av aktiv smärtlindring. Endast 3-4 % av 
patienterna uppskattas ha behov av svår/aktiv smärtlindring. 

Postoperativt illamående/kräkningar 
Även detta skattas av sköterskorna på UVA och vårdavdelningen i tre kategorier; inget illamående, 
illamående/kräkning vid enstaka tillfälle och besvärande illamående/kräkningar. Endast enstaka patienter har 
upplevt besvärande illamående/kräkningar 
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PATIENTNÖJDHET 
I patientenkäterna som skickas ut dagen efter nybesök samt 30 dagar efter operation efterfrågar vi patientens 
uppfattning om kvaliteten på omvårdnaden och vårt bemötande under vårdtillfället.  

Svarsfrekvensen för enkät ”Nöjdhet efter nybesök” ligger på 66 % på Spine Center Göteborg och 59 % på Spine 
Center Skåne. Uppföljningsfrekvensen för enkäten ”Uppföljning av din operation” ligger på 88 %. 

Såhär tycker våra patienter 
 
Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skulle du kunna rekommendera kliniken till andra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

99 % av alla 
opererade 

patienter svarar 
mycket bra/bra. 
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UPPFÖLJNING 1 ÅR EFTER OPERATION (SWESPINE) 
Vi registrerar alla operationer i det nationella kvalitetsregistret SweSpine. Andelen förstagångskirurgi 2021 är 77 
%, vi har 100% täckningsgrad. Uppföljningsfrekvensen ett år efter operation är c a 80 %. 1-årsresultaten baseras 
på 2020 års operationer. 

Vi uppfyller våra mål, nämligen att vara lika bra eller bättre än riket i övrigt. EQ5D är ett instrument för att 
uppskatta hälsorelaterad livskvalitet, skala 0–1. 0 är sämsta tänkbara livskvalitet och 1 är bästa tänkbara 
livskvalitet.  

Hur är din inställning till resultatet av din genomgångna ryggoperation/nackoperation? 
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SLUTSATS 
 Mer än 1.200 patienter opererade under 2021 

 Resultat efter operation lika bra eller bättre än riket i genomsnitt 

 Låga komplikationsfrekvenser 

 Hög patientnöjdhet efter besök på mottagning och operation 

 

PLANERING INFÖR 2022 
 Fortsatt och utveckling av vårt kvalitetsarbete 

 Analys av infektioner och andra komplikationer 

 Utökad återkoppling och användande av patienters fritextkommentarer till förbättringsförslag 

 Utökad digitalisering: Införande av 1177 och sammanhållen journalföring via NPÖ 

 Deltagande i SweSpines studie av dialogstöd för operation samt implementering 

 Omcertifiering av ISO 14001 samt certifiering i ISO 9001. 

 Interna föreläsningar och fortbildningar 

 Utökat samarbete inom GHP samt vidareutbildning för Dataskyddsombud 

 

 

 

Västra Frölunda 2022-05-10 

GHP Spine Center Göteborg AB 

 

 

 

Hans Laestander  Helena Uhrbom Podda 

 


