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Besöksrapport från gynmottagning och operationsverksamhet hos Kibele AB
Datum 2016-11-14
Tid kl 13.oo
Plats Vendevägen 90, Danderyd
Närvarande vid besöket: Oya Kocabalkan, plastikkirurg, ägare och VD,
Susanne Lecom, operationssjuksköterska och lokalplanerare, Kenneth
Blake, ekonom, Kibele mottagningen och Strandkliniken, handläggare
Margareta Fält, Avdelningen för Somatisk specialistvård, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, Mall Kriisa, överläkare och Monica Ling-Roos,
hygiensjuksköterska, Vårdhygien Stockholm, Medicinska staben, Hälsooch sjukvårdsförvaltningen.

Bakgrund till besök
Verksamheten har ansökt om vårdval för gynekologisk mottagnings- och
operationsverksamhet som planeras i nyetablerade lokaler. Samma ägare
har avtal för vårdval gynekologisk mottagning och vissa gynekologiska
operationer även vid Strandkliniken.

Kibelemottagningen
Entrén sker gemensamt till ett antal företag med kontorsmiljö.
Tillgängligheten via stora hissar är god och parkeringsmöjligheter finns
utanför entrén. Inga hinder för god tillgänglighet för angöring av TAXI- och
färdtjänstfordon. T-banans och Roslagsbanans hållplatser inom
gångavstånd på 100-200 meter.
Verksamheten har hyrt ett våningsplan på c:a 1000 kvm och har helt
anpassat lokalerna efter kommande planerad verksamhet. Vid besöket är
stora delar av mottagningen färdigbyggd, medan arbete pågår fortfarande
inom operationsdelen. Verksamheten har byggt upp egen
ventilationsanläggning som planeras ge minst 20 luftväxlingar med
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omblandad ventilation i de två operationsrummen och ökad
ventilationskapacitet också i desinfektions- och packrummet för sterilgods.
Vid besöket ses adekvata ytskikt enligt rekommendationer, installerade
handfat i alla utrymmen där patientvård bedrivs och toaletter inredda enligt
givna riktlinjer.

Gynmottagning
Innanför entrén finns stort väntrum och med planerad reception.
4 mottagningsrum för läkare har planerats, samtliga är rymliga och med
fönster. 3 rymliga patienttoaletter finns i egen sidokorridor. En
handikapptoalett finns i anslutning till annan mottagningsenhet i
anslutning till väntrummet.
I korridoren för den gynekologiska mottagningen finns personalrum med
separat kök.
Omklädningsrum finns för personal och för patienter som ska opereras.
I separat korridor finns ytterligare 2 mottagningsrum och rum för
sekreterare.
Operationslokaler
Från patienternas omklädningsrum, kommer patienten via dörr in till ett
inre väntrum/step-down-rum.
Därnäst följer två ofullständigt separerade (genom ett halvt väggavsnitt)
postoperativa rum med fönster. Beroende på avstånd mellan britsarna finns
plats för minst 7 patienter att övervakas postoperativt.
I desinfektionsrum och packrum har fönstren byggts igen. De är väl
tilltagna rum och med anslutning till den egna ventilationsanläggningen.
Ett patientkök finns för att förbereda mat och dryck.
Två expeditioner finns för läkare.
Inom operationsavdelningen finns ett stort utrymme som helt är vikt åt
ventilationsinstallationerna.
2 operationssalar finns med dubbeldörrar. Båda är utrymmesmässigt väl
tilltagna.
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Sammanfattning:
Granskningen gäller lokal för gynekologisk mottagning och
operationsverksamhet. Verksamhetsledningen är öppen för att även andra
specialiteters läkare kan ha mottagning och operationsverksamhet i
lokalerna än gynekologer och plastikkirurg.
Den aktuella lokalen är inte helt byggklar. Ytorna är i det närmaste färdiga,
men installationer av utrustning har ännu inte kommit igång. Ventilation är
i stort färdigbyggd.
Vid genomgång av lokalerna kan vi från vårdhygienisk synpunkt konstatera
att stor omsorg har lagts ner på planering av lokalerna, som bör ha alla
förutsättningar att fungera bra både som mottagnings- och som
operationslokaler. Operationssalarna har väl tilltagna ytor liksom
uppvaknings- och step-down enhet. Omklädningsrum finns för både
personal och patienter. Samtliga hygienrum är klara och välplanerade och
strategiskt placerade.
Återstår att presentera projekterat luftflöde och flödesmätning för
operationssalarna och packrummet inkluderande volymsmått så att
luftomsättningen/timme kan beräknas.
I detta skede finns ur vårdhygienisk synpunkt då flödesmätningar lämnats,
endast positiva besked att lämna till avtalsenheten om fortsatt arbete med
vårdgivaren för vårdvalsavtal för både gynekologisk mottagning och
gynekologiska operationer inom flera nivåer.
Återstår rekrytering av kompetent personal och skapa goda arbetsrutiner.

Mall Kriisa
Överläkare

Monica Ling-Roos
Hygiensjuksköterska

För referenser se de referenser som finns för respektive
checklista tillgängliga via Vårdgivarguiden
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•

Vårdhygieniska aspekter för mottagningsverksamhet för
vårdvalsområden inom somatisk specialistvård

•

Vårdhygieniska aspekter - operation
för vårdval inom somatisk specialistvård, operationsverksamhet

Nytillkommet är ett sammanhållet och reviderat handlingsprogram för
multiresistenta bakterier:
http://www.vardgivarguiden.se/global/05_områden/smittskydd/pm/resis
tenta%20bakterier/handlingsprogram/handlingsprogram%20för%20resist
enta%20bakterier.pdf
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