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Välkommen till

Helsingborgs lasarett
Lasarettets vackra och centrala läge är till glädje för både patienter, närstående och personal. Högt över staden reser sig Helsingborgs lasarett.
Från lasarettet har du en milsvid utsikt över det glittrande Öresund och
den danska kusten med Helsingør. Gågator med affärer och folkliv är
bara fem minuters promenad bort.
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Helsingborg har en lång tradition som sjukhusstad. Redan 1850 fick
staden sitt första riktiga sjukhus, som var kommunalt. 1879 byggdes det
första landstingsägda lasarettet. Utvecklingen inom sjukvårdssektorn
ledde fram till att ett helt nytt sjukhus planerades under tidigt 70-tal.
Den 13 maj 1975 invigdes Nya lasarettet, vilket är dagens lasarett om
än i renoverad och ombyggd form. Helsingborgs lasarett är ritat av arkitekterna Sten Samuelsson och Hugo van Lunteren och är en korsformig
byggnad i fem plan.

Produktion: Informations- & kommunikationsenheten, Helsingborgs lasarett
Foto: Lars Strandberg och Helsingborgs lasarett, Tryckeri: TMG Öresund AB
Utgiven i november 2011.

Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra specialiserade akutsjukhus. Hit kommer patienter som är i behov av specialiserad akutsjukvård
och vissa planerade operationer från hela nordvästra Skåne. Lasarettet
ansvarar även för delar av närsjukvården.

Helsingborgs lasarett

Historia
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av hög kvalitet, ständiga förbättringar och främja forskning, utbildning
och utveckling.
Ekonomiperspektivet, slutligen, innebär att lasarettet ska bedriva sin
verksamhet med hög kostnadseffektivitet och ett effektivt resursutnyttjande.

Patientsäkerhet
Sedan 1 januari 2011 finns en Patientsäkerhetslag med syfte att förhindra
vårdskador. Lagen betonar betydelsen av patienters och närståendes
medverkan i patientsäkerhetsarbetet och poängterar alla medarbetares
skyldighet att delta i arbetet genom att rapportera risker och tillbud.
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Vårt uppdrag inom Region Skåne
Helsingborgs lasarett är ett av regionens fyra kompletta akutsjukhus.
Vårt uppdrag är att bedriva kvalificerad akutsjukvård dygnet runt,
med jourlinjer inom alla specialiteter.
På lasarettet bedrivs, förutom akutsjukvård, också närsjukvård och
specialiserad planerad vård. Helsingborgs lasarett är medlem i det
svenska nätverket för Hälsofrämjande Sjukhus.

Vår vision – ”Skånes bästa akutsjukhus”
Vår vision är att bli Skånes bästa akutsjukhus. Vi arbetar utifrån fyra
perspektiv; intressent/patientperspektivet, medarbetarperspektivet,
verksamhetsperspektivet samt ekonomiperspektivet.
Intressent/patientperspektivet innebär att vårt arbete sker utifrån
patientfokus där alla patienter ska få ett gott bemötande och god
information. Vårdens tillgänglighet ska vara hög och patienten ska
visas respekt. Sjukhuset ska också verka för en hållbar miljö.
Utifrån vårt medarbetarperspektiv arbetar vi för att arbetsplatsen ska
vara attraktiv och utvecklande med hög delaktighet, tydliga mål och
gott ledarskap. Våra medarbetare ska vara kompetenta och ta ansvar.
Verksamhetsperspektivet innebär att vår verksamhet ska karaktäriseras

Vid Helsingborgs lasarett finns en väl utbyggd organisation som arbetar med fokus på att förebygga fel och missöden i vården. Vi försöker
identifiera och hantera risker. När fel inträffar utreder vi dessa händelser
för att förhindra att förhindra framtida fel och misstag.
I detta arbete behöver vi patienters och närståendes medverkan.

Vårdgarantin
För patienter som bedöms vara i behov av vård innebär vårdgarantin
att de ska få tid för besök och behandling senast inom de tidsgränser
som anges i garantin. Om vårdenheten inte själv kan erbjuda dig vård
inom garantitiden, ska de hjälpa dig att få tid hos en annan vårdgivare.
Du ska alltid bli bemött på ett värdigt och korrekt sätt.
Den akuta vården berörs inte av vårdgarantin. Alla som blir akut sjuka
eller skadade får vård så fort som möjligt, precis som tidigare.

Miljö
Vi ska bedriva ett aktivt och förebyggande miljöarbete som främjar
god hälsa och sund livsmiljö.
Helsingborgs lasarett införde miljöledningssystem hösten 2004 och
blev miljöcertifierat enligt ISO 14001 januari 2005. Region Skånes miljöprogram ligger som grund till vårt miljöarbete som bedrivs framför
allt inom områden: Transporter, Energi, Avfall, Kemikalier, Ekologiska
livsmedel samt Materialanvändning.

Helsingborgs lasarett
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Lagen säger också att sjukhusen är skyldiga att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande i syfte att förhindra
vårdskador.
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Patientutbildningscentrum
Patientutbildningscentrum (PUC) arbetar för att patienter ska få kunskap om
sin sjukdom och bättre kunna hantera sin nya livssituation.
Patientutbildningscentrums metodik bygger på samarbete mellan patienter,
närstående, stödpersoner, vårdpersonal och patientorganisationer. Vi erbjuder
lasarettets vårdenheter och dess personal stöd i arbetet med information,
utbildning och lärande för patienter och närstående.
PUC är en mötesplats där patienter och närstående erbjuds:
•

möjlighet att träffa andra med liknande erfarenhet

•

tillgång till kvalitetssäkrad information, litteratur och internetlänkar

•

möjlighet att lära sig söka och värdera information
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På Helsingborgs lasarett finns ett stort engagemang i flera forsknings- och
utvecklingsarbeten. Flera av lasarettets medarbetare är engagerade i och driver
egna, såväl nationella som internationella, forskningsuppdrag. Vi försöker
också att särskilt stödja våra viktiga lokala kunskapsprojekt som är nära relaterade till våra verksamheter. Vi ser gärna forskning och utvecklingsuppdrag
som engagerar över yrkes- och avdelningsgränserna.
Medverkan i olika forsknings- och utvecklingsuppdrag är viktigt för flera av
våra områden. Tillgång till forskningsanslag från stiftelser knutna till lasarettet
och närheten till, och samverkan med, bl a Lunds Universitet och Campus
Helsingborg blir därför särskilt viktigt för vårt sjukhus.
Utbildning, fortbildning och vidareutbildning är ett annat prioriterat område
för Helsingborgs lasarett. Lasarettet bedriver intern och extern fortbildning
och vidareutbildning inom många områden, som ett viktigt stöd till sjukvårdsverksamheten.
På lasarettet bedrivs också utbildning på uppdrag från universitet, högskolor
och Region Skåne. Från och med vårterminen 2012 kommer exempelvis
studenter från den grundläggande läkarutbildningen på Lunds universitet
att tillbringa fyra praktiskt inriktade terminer på lasarettet.
Lasarettets externa utbildningsuppdrag bidrar till att säkra en framtida rekrytering av rätt kompetens och ger samtidigt ett positivt samspel med den
forskning som bedrivs på lasarettet.
Som stöd till den utbildning och fortbildning som sker på lasarettet finns
bland annat sjukhusbiblioteket, IT-verksamheten, Gorthons centrum för
klinisk träning och, inte minst, alla medarbetare som är engagerade i utbildningsfrågorna.

Helsingborgs lasarett
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Forskning och utbildning
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SÅ HÄR ARBETAR VI
Helsingborgs lasarett är uppbyggt av nio
verksamhetsområden:

Varje verksamhetsområde består av specialiteter som har en naturlig
koppling till varandra. Genom att samla resurser på ett ställe utnyttjas
kompetens och utrustning bäst. För våra patienter innebär det en
effektiv samordning av undersökning och åtgärd. På så sätt får vi
också möjlighet att göra ett bra arbete. All verksamhet ska utgå från
patientens vårdbehov, och inte från en enskild avdelnings möjligheter.
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Verksamhetsområdet leds av en verksamhetschef som har det samlade ansvaret för allt som händer inom sitt område. Sjukhuschefen
är övergripande chef över samtliga verksamhetsområden.

Administration och Service
För att sjukvården ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt måste
den ha stöd av en rad tjänster. Inom Administration och Service arbetar cirka 220 medarbetare som stödjer övriga verksamhetsområden
och sjukhusledning med den administration och service de behöver.
Till Administration och Service hör de administrativa enheterna
Personal/HR-enheten, Ekonomi & Uppföljning och Utvecklingsenheten IT & Telefoni. Till VerksamhetsService hör Receptionen
huvudentrén, Bibliotek, Arkiv/skanning/journalkopiering, Centralkök, Lasarettsrestaurang, Kiosk/cafeteria, Städ och Transport samt
lokalplanering, säkerhet och miljö.

Akutcentrum
Inom lasarettets Akutcentr um finns
akutmottagning, akutvårdsavdelning samt
infektionsenhet. Varje år söker cirka 60 000
patienter vård på akutmottagningen och cirka
5 000 patienter besöker infektionsmottagningen.
På akutmottagningen arbetar olika specialister,
varav en specialitet är akutläkare. Alla patienter
som söker vård på akutmottagningen
får inledningsvis träffa en sjuksköterska.
Sjuksköterskan bedömer hur allvarlig
sjukdomen eller skadan är och prioriterar
enligt bestämda riktlinjer. I vissa fall hänvisas
patienten till husläkare eller egenvård.
Patienter som läggs in får vård på någon av
sjukhusets akutvårdsavdelningar. I vissa fall
förs patienten direkt till specialavdelning,
exempelvis vid allvarlig hjärtsjukdom eller
stroke. När det gäller äldre patienter med
flera samtidiga sjukdomar är målsättningen
att dessa ska få ett snabbt omhändertagande.
Akutmottagningens övergripande målsättning
är att 80 procent av patienterna ska få en
vistelsetid på mindre än fyra timmar.

Akutcentrum har en särskild beredskap
för svåra olyckor och katastrofer, då ett
för ändamålet speciellt team tar emot de
ambulanser som anländer. I teamet ingår de
specialiteter som har bäst kompetens för att
ta emot svårt sjuka patienter. Teamarbete är
centralt i omhändertagandet. Beredskap finns
också för att utbildad personal, så kallade
sjukvårdsgrupper, kan åka ut till olycksplatser.
Infektionsenheten ansvarar för behandling
av svåra infektionssjukdomar. Enheten
har vårdplatser med isoleringsmöjlighet,
mottagning samt vaccinationsverksamhet. Här
finns hög kompetens bland annat inom HIV
och hepatitvård (gulsot).
Sedan september 2010 finns även en
sprututbytesmottagning som bland annat
syftar till att erbjuda sprutnarkomaner
möjlighet att byta använda kanyler mot rena
och på så sätt minska risken för spridning av
HIV och hepatit.
Hela Akutcentrum arbetar idag med att
utveckla akutprocessen där medarbetarkraften
är den viktigaste faktorn.

Helsingborgs lasarett
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Helsingborgs lasarett

Diagnostik

Verksamhetsområdet Barn- och ungdomsmedicin bedriver en omfattande specialistsjukvård innefattande öppenvård och slutenvård
för barn och ungdomar från födseln upp
till 18 års ålder inom hela nordvästra Skåne.
Diagnostik, omvårdnad och behandling sker
där specialiserade team handlägger ett stort
spektrum av medicinska problem. Samarbete
sker med regionsjukhuset SUS Lund-Malmö
när behov finns för behandling av mer sällsynta sjukdomar.

God diagnostik förutsätter tillgång till mer
eller mindre avancerade diagnostiska tekniker.
För att på ett rationellt sätt kunna bedriva
en effektiv och säker medicinsk verksamhet
med god kvalitet har vi samlat resurskrävande
undersökningar inom verksamhetsområdet
Diagnostik. Här ingår de medicinska specialiteterna bild- och funktionsmedicin, klinisk
fysiologi, nuklearmedicin och neuroradiologi
men även medicinteknisk service för att säkerställa välfungerande utrustning på hela
lasarettet.

Vår akutmottagning är öppen dygnet runt
och betjänar hela nordvästra Skåne och här
handläggs problem som kräver specialiserad
barn-och ungdomssjukvård, det vill säga
som inte primärvården handlägger. Patienten
möter oftast sjuksköterska först för en första
bedömning och kan problemen handläggas
hos husläkaren hänvisas patienten dit.
Knappt 20 procent av akutsökande bedöms
behöva vård inne på barn-och ungdomsavdelningen. På avdelningen vårdas även patienter
i åldersgruppen som tillhör specialiteterna
kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals. Van
omvårdnadspersonal ser till att göra vården
så skonsam som möjligt. Vår lekterapi med
specialpedagog och lärare ger barnen andrum. Vårdtiderna är oftast mycket korta då
vår inställning är att den bästa sängen är den
där hemma.
Öppna vårdformer vill vi ständigt utveckla. En
väl utvecklad dagsjukvårdsenhet ger våra barn
och ungdomar med familjer som inte kräver
vård inneliggande ett tryggt och effektivt
omhändertagande. Tillkommer gör en stor
tidsbeställd specialistmottagning med flera
subspecialiserade medicinska team. Läkare,
sjuksköterskor, undersköterskor, dietister,
kurator, psykolog och sjukgymnaster deltar.
Viktiga medarbetare på alla enheter är våra
medicinska sekreterare.

Röntgenverksamhet bedrivs både i Helsingborg och i Ängelholm. Tillsammans ger
avdelningarna tillgång till diagnostik under
dygnets alla timmar. Här utförs ultraljuds-,
datortomografi- och magnetkameraundersök-

ningar, röntgen av hjärtats, bukens och benens
kärl (så kallad angiografi) samt traditionella
röntgenundersökningar.
På fysiologiska avdelningen görs avancerade
undersökningar med hjälp av ultraljud, nuklearmedicinsk teknik och traditionella fysiologiska metoder.
Det är viktigt att känna till att det även med
modern diagnostik kan vara svårt att ställa rätt
diagnos. Diagnosen är resultatet av avancerade
undersökningar och konsultationer inom och
utom verksamhetsområde Diagnostik. Det är
dessa undersökningsresultat som tillsammans
med ansvarig läkares egna observationer bildar
det underlag som behövs för att rätt diagnos
ska kunna ställas.

Runt 10 procent av nyfödda barn kräver vård
på vår nyföddhetsavdelning (neonatalavdelning) och denna ligger i anslutning till förlossningen och perinatalavdelningen. Det medför
smidigt omhändertagande av mor och barn
och resurserna kan härmed utnyttjas optimalt.
Den nya familjen kan vara på ett ställe.
Inom enheten för mödra-barn-och ungdomshälsa samordnar vi psykologverksamhet för mödra-och barnhälsovården inom
hela nordvästra Skåne. Ett hälsofrämjande
och förebyggande arbete i en sammanhållen
vårdkedja över graviditet, spädbarnsår och
förskoleår råder. Föräldrastödet 6 till 12 erbjuder samtalsstöd till föräldrar som har barn
i åldern 6-12 år. Mottagningen Blå Kamelen,
som samdrivs med Helsingborgs stad, riktar
sig till ungdomar mellan 13 och 20 år samt
till deras familjer i syfte att i ett tidigt skede
motverka och förhindra fysiska, psykiska och
sociala problem.

Helsingborgs lasarett
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Barn- och ungdomsmedicin
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Huvud – Hals – Hud
Våra specialiteter hudsjukdomar, käkkirurgi,
ögon- samt öron-, näs- och halssjukdomar
har många beröringspunkter. Alla har specialiserad mottagning, avancerad diagnostik
samt omfattande dagkirurgisk verksamhet
på lasarettet. Patienter som kommer akut
handläggs inom respektive specialitet, som
har såväl medicinsk som kirurgisk inriktning.
Vi har särskilt omhändertagande av barn och
ungdomar.

Verksamhetsområdet har breda kontakter med
primärvård och privatpraktiserande läkare,
tandläkare och regionkliniker. Området ansvarar också för den medicinska sekreterarbyrån.
Inom öron-, näs- och hals (ÖNH) finns en
mottagningsenhet för såväl akuta som tidsbeställda besök och här utförs också en del
mindre operationer. Det finns specialmottagningar för hörselvård, sömnapné, allergi,

ÖNH-tumörer, yrsel samt röst och tal. Operationer utförs även på centraloperationsenheten och ÖNH förfogar över vårdplatser för
såväl operationsfall som andra sjukdomsfall
och utredningar. Akutpatienter tas omhand
av ÖNH-läkare på akutmottagningen.
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Till hudmottagningen kommer patienter oftast
via remiss. Här finns flera specialområden,
där det hudkirurgiska området (tumörer,
hudförändringar) ökar mest. Här finns också
behandlingsavdelning för ljusbehandling och
såromläggningar samt STD-mottagning för
sexuellt överförbara sjukdomar.

Käkkirurgi avser både sjukvård, till exempel
avancerade käkställningsfel och ansiktsfrakturer, och specialiserad tandvård som exempelvis
implantat med eller utan bentransplantation,
för barn och vuxna.

Internmedicin är ett utbildningsinriktat
område med avancerad utbildning av olika
specialister. Vi satsar på utveckling och
forskning inom medicinska områden, men
också på kvalitetsutveckling och effektivisering
av våra arbetsmetoder.

Kirurgi
Verksamhetsområde Kirurgi har ca 330 medarbetare fördelade på sex enheter: akutkirurgi,
övre- och nedre gastrokirurgi, bröst/onkologisk kirurgi, kärlkirurgi och urologi.

Internmedicin

Verksamhetsområde Internmedicin är ett
samlingsnamn för många olika kompetenser
och innehåller många specialiteter, såsom hjärt-,
njur-, lung-, mag-/tarm-och leversjukdomar,
blod- och ämnesomsättningssjukdomar samt
reumatologi och neurologi. Några exempel
på typiska folksjukdomar som vi behandlar
är hjärtinfart, hjärtsvikt, diabetes, KOL,

Lunds Universitet och Internmedicin kommer
då att som första verksamhetsområde på
sjukhuset att börja grundutbilda läkare.

Från januari 2012 kommer vi i Helsingborg
att ansvara för en del i läkarutbildningen vid

Ögonenheten har mottagning för patienter
som kommer både akut och till tidsbeställda
besök. Specialmottagningar finns för barn och
för patienter med diabetes, grön starr, gula
fläckensjukdomar och neurologiska sjukdomar. Operationer för grå starr och grön starr

Inom verksamhetsområde Internmedicin
utreds och behandlas patienter från
sena tonåren till ålderdomen med olika
invärtesmedicinska sjukdomar. Vi hjälper
patienter med allvarliga akuta och kroniska
sjukdomar och patienter vars tillstånd kräver
komplicerade utredningar som inte kan göras
inom Primärvården.

vård för enskilda sjukdomar när det krävs och
mer helhetsinriktad vård, ”närsjukvård”, när
detta är det bästa för våra patienter. Eftersom
våra patienter oftast behöver fortsatt vård
på Primärvårdens hälsovalsenheter eller i
kommunal sjukvård efter utredningar eller
vård hos oss har vi ett gott och nära samarbete
med vården utanför sjukhuset.

ledgångsreumatism, stroke och njursvikt med
dialysvård.
Med moderna behandlingsmetoder kan våra
team ibland erbjuda patienterna snabb lindring
och bot. Men många av våra patienter har
kroniska sjukdomar och behöver därför följas
på våra specialiserade mottagningar under
många år.
Patienterna som vårdas på våra vårdavdelningar
kan vara vuxna i alla åldrar men är ofta äldre
och har inte sällan flera olika sjukdomar.
Vi som arbetar inom Internmedicin är
specialister på att göra avvägningar mellan
olika komplicerade behandlingar så att varje
patient får en individuellt anpassad vård .
Det innebär att vi erbjuder både specialiserad

Vi bedriver avancerad kirurgisk verksamhet
dygnet runt, veckans alla dagar. Inom kirurgiområdet utreds och behandlas kirurgiska,
kärlkirurgiska och urologiska sjukdomar.
Till mottagningarna kommer patienten oftast
på remiss från primärvården eller från andra
specialiteter på sjukhuset för att träffa kirurger
och annan personal med specialkunskaper.

Bröstenheten tar emot patienter med befarad
eller konstaterad bröstcancer. På urologmottagningen utreds och kontrolleras patienter
med tumörer och andra sjukdomar i urinorganen och de manliga könsorganen. Patienter
med kirurgiska sjukdomar inklusive tumörsjukdomar bedöms på kirurgmottagningen.
Det finns även kärlkirurgisk mottagning. På
endoskopiavdelningen görs kikarundersökningar av matstrupe, magsäck, tolvfingertarm
och tjocktarm.
På avdelningarna vårdas framför allt patienter
som genomgår planerade operationer som
kräver sjukhusvård varav många patienter med
akuta sjukdomar.
På den polikliniska operationsavdelningen
görs dagkirurgiska operationer av bland annat
barnbråck och urologiska sjukdomar.
Verksamheten är välbemannad med spetskompetens inom samtliga kirurgiska områden. Vi har två adjungerande professorer, en
universitetslektor, åtta docenter och ytterligare
sex disputerade läkare. Vår utbildning av kirurger har sedan länge fått mycket höga betyg
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Logopedmottagningen tar emot patienter i
alla åldrar och utreder, diagnostiserar och behandlar kommunikativa svårigheter till följd av
röst-, tal- och språkstörningar. Området innefattar även sväljningssvårigheter (dysfagi) och
utredning av läs- och skrivsvårigheter (dyslexi).

utförs som dagkirurgi. Därtill kommer också
en del andra mindre operationer och laserverksamhet. Ögonenheten har nära kontakt
med syncentralen.
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vid utvärderingar, den var bäst i landet vid de
senaste inspektionerna av såväl allmänkirurgin
som urologin. Omfattande klinisk forskning
och utvecklingsarbete inom kirurgiska, kärlkirurgiska och urologiska sjukdomar bedrivs.

Obstetrik och gynekologi
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Vi vill erbjuda den allra bästa vården runt födelsen. Därför har vi koncentrerat allt kring
graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod
– perinatalmedicin, till ett våningsplan. Vi
har skapat en unik miljö där vi kan utnyttja
våra resurser optimalt. Familjen kan vara på
ett ställe, trots att flera specialiteter är inblandade, och personalen får ett stimulerande
kunskapsutbyte. Kompetensen och resurserna är goda för att ta hand om patienten och
hennes familj.
Vi utför fosterdiagnostik i form av ultraljud
och fostervattensprover, uppföljning av gravida med förlossningsrädsla och andra problem eller samtida sjukdomar under graviditet.

Även diagnostik och behandling av tumörsjukdomar är en viktig del av vårt uppdrag.

Området intensivvård omfattar, förutom
intensivvårdsavdelningen (IVA), postoperativ
avdelning, smärtsektion och tryckkammare.
IVA är en allmän intensivvårdsavdelning med
åtta platser för patienter från nordvästra
Skåne. Den postoperativa avdelningen är öppen dygnet runt med 17 övervakningsplatser,
varav två platser framför allt används till att
övervaka barn.

Vi har en akutmottagning dygnet runt för
specialiserade frågeställningar inom gynekologi.

Smärtsektionen är dels en konsultinstans för
inneliggande patienter och dels en öppenvårdsmottagning för patienter med svårbehandlad akut smärta.

OP/IVA

Tryckkammaren är öppen under dagtid och
behandlar patienter från hela södra Sverige,
bland annat för sårläkningsproblem.

Till verksamhetsområdet hör operations- och
intensivvård.

Forskning pågår inom flera av klinikens områden.

Operationsområdet omfattar operationscentral, endoskopisektion, sterilcentral, dagkirurgisk enhet samt preoperativ mottagning.
Operationscentralen är en central operationsenhet med blandade specialiteter som ortopedi, allmän kirurgi, kärlkirurgi, urologi, öron,
käkkirurgi, barntandvård samt gynekologi/
obstetrik. En stor del av verksamheten är akut.
Endoskopisektionen utför endoskopiska
undersökningar av mag- och tarmkanalen
såsom exempelvis gastroskopi, kolo- och sigmoideoskopi. Sterilcentralen kontrollerar och
steriliserar instrument från operationscentralen och från lasarettets övriga avdelningar och
mottagningar.
Den dagkirurgiska enheten vårdar vuxna och
barn äldre än ett år från samtliga opererande
enheter samt endoskopi- och röntgenavdelningen. Patienterna går hem samma dag. På
den preoperativa mottagningen genomgår patienterna en hälsobedömning och informeras
inför den operation som ska utföras.

Ortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi ansvarar för
hela den akuta verksamheten när det gäller
ortopedi i Nordvästra Skåne. Den operativa
verksamheten av frakturer och andra skador
i människokroppens rörelseapparat utgör en
betydande del av de operationer som utförs på
lasarettet, totalt sett.
Verksamhetsområdet bedriver även specialiserad ortopedisk sjukvård och ligger i framkant
inom bland annat axel-, knä- och höftproteskirurgi. Verksamhetsområdet har även fått
internationellt genomslag för sin forskning
inom fältet mjukdelskador i knäled.
Till ortopedmottagningen blir patienter från
hela Nordvästra Skåne inremitterade för spe-

cialistbedömning. Här sker även ett stort antal
återbesök från akutmottagningen och den
ortopediska vårdavdelningen. Många fot- och
handoperationer genomförs också, i en särskilt
anpassad operationssal.
På ortopedavdelning 38 vårdas såväl akut opererade patienter som patienter som genomgått
planerade operationer. Många av dessa är
höftfrakturpatienter, vilka ofta är äldre och
multisjuka. För att denna sköra patientgrupp
ska få bästa möjliga vård ansvarar en specialist
för den internmedicinska delen av vården, i
samråd med ortopedisk expertis.
Benskörhet är en av våra vanligaste folksjukdomar. Då många av ortopedins patienter
ligger i riskzonen för eller redan drabbats av
ett benbrott relaterat till benskörhet, förs ett
nära samarbete med osteoporosenheten och
dess experter.
Frakturer av olika slag är vanliga åkommor,
inte minst höftfrakturer, där det inom ortopedin utförs cirka 500 operationer om året.
Den stora mängden patienter har resulterat
i en gedigen kompetens och möjliggjort en
framgångsrik klinisk forskning som uppmärksammats både nationellt och internationellt.
För att kunna erbjuda patienterna bästa möjliga vård arbetar verksamhetsområdet ständigt
med att utveckla verksamheten. Genom att
exempelvis förbättra vårdkedjorna arbetar vi
aktivt för att minimera patienternas sjukhusvistelser. Vi arbetar också för att förbättra patientinformationen, för att säkra patienternas
trygghet.
Att upprätthålla en hög framtida ortopedisk
kompetens är prioriterat och därför satsar
verksamhetsområdet på utbildning av ortopeder i specialiseringstjänstgöring, AT-läkare,
sidoutbildande doktorer från andra kliniker
samt medicine kandidater.

Helsingborgs lasarett
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Obstetrik innefattar vård under graviditet,
förlossning och vård efter förlossning. Gynekologi erbjuder vård för sjukdomar i de
kvinnliga reproduktionsorganen.

Gynekologi med såväl öppen som sluten vård
tar emot patienter med problem som barnlöshet, cellförändringar, inkontinens, blödningsrubbningar, aborter och klimakteriebesvär.
Vi utför diagnostik, medicinska och kirurgiska behandlingar. Inom öppenvård kan man
också få råd angående preventivmedel.

15

Helsingborgs lasarett
S Vallgatan 5
251 87 Helsingborg
tel 042-406 10 00
www.helsingborgslasarett.se

