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Infektionssektionen
Medicinkliniken har ansvar 
för den internmedicinska och 
infektionsinriktade verksamheten på 
Capio S:t Görans sjukhus.

Infektionssektionen startade 1/1 2016. Den omfattar 
slutenvård med vårdplatser på avdelning 43 och på 
avdelning 44. Sektionen har totalt 48 vårdplatser 
där internmedicinska sektionen (endokrin) ansvarar 
för 16 vpl. Alla patientsalar är enkelsalar. De egna 
vårdplatserna på avdelning 43–44 samt IVA rondas 
även helgtid av en infektionsspecialist.

För mer komplicerade patientfall som vårdats på 
avdelning 43–44 har infektionssektionen egna 
återbesök.

Tillsammans med ortopeder ansvarar vi för mottagning 
av patienter med protesinfektioner en eftermiddag 
per vecka på ortopedmottagningen, och vi deltar i 
multidisciplinär mottagning för diabetiker med fotsår på 
Medicinskt Centrum.

Avdelning 44 har multidisciplinära fotsårsronder 2 ggr/
vecka, där fotvårdsterapeut, ortoped, endokrinolog, 
infektionsspecialist, undersköterska och sjuksköterska 
deltar.

Utöver detta bedrivs konsultverksamhet för Capio 
S:t Görans sjukhus samt externa konsultationer 
(från psykiatrin, de geriatriska klinikerna i vårt 
upptagningsområde samt från närakuter och 
primärvården). Vardagar fram till kl. 22 vardagar och 
helger till kl. 18 har vi jourverksamhet.

Medicinsk verksamhet

På sektionen tjänstgör nio infektionsspecialister 
varav en tjänstgör 40 %. Dessa täcker 
specialistpositionerna på avdelningarna, (den 
multidisciplinära mottagningen för diabetiker med 
fotsår, ortopedinfektionsmottagningen, egna 
återbesök), konsultverksamheten med två konsulter, 
jourverksamheten samt sektionschefsskapet och 
ordförandeskap i sjukhus-STRAMA.

Som representanter för infektionsspecialiteten utgör 
samtliga specialisters dagliga arbete en viktig del i 
sjukhusets STRAMA-arbete.

På avdelningarna finns OVL, omvårdnadsledande 
sjuksköterska, som leder och utvecklar 

omvårdnadsarbetet. OVL är en utbildad 
specialistsjuksköterska inom medicin.

Flödesarbeten för tre av våra största diagnosgrupper 
(pneumoni, gastroenterit och endokardit) har gjorts 
med kartläggningar och med ett fortgående arbete med 
både läkare och sjuksköterskor som flödesansvariga.

Sedan början av 2019 har vi en lokalt ansvarig 
smittskyddssjuksköterska på deltid för kliniska 
anmälningar, patientinformation och smittspårningar. 
Smittskyddssjuksköterskan kan vid behov utföra 
vaccinationer på CStG, ex mässling, H1N1.

FoUU: Under infektionskursen bedrivs undervisning 
bedside för läkarkandidater från KS Solna för ca fem 
studenter per tillfälle vid sammanlagt 12 tillfällen per år. 
Avdelningarna har en AKA och tar emot en hög andel 
sjuksköterskestudenter. Studenterna är placerade i 
studentteam och arbetar enligt peer learning-metodik. 
Undervisningen sker framförallt i studentsalar. Två av 
infektionsspecialisterna är disputerade.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

• Registrerering av patienter i 
infektionsläkarföreningens nationella register 
(endokardit och meningit).

• Avdelningarna styr sin patientnära verksamhet 
digitalt via NOVA-system. Vi arbetar både med 
digitala väggtavlor och tablets som vi kan arbeta 
med bedside.

• Vår personal har utbildats i att möta patient och 
anhöriga i livets slutskede.
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• Uppföljning av avdelningarnas avvikelser sker 
delvis via avvikelsebrev som skickas ut till 
medarbetarna tre ggr/ termin dels behandlas de på 
avdelningarnas förbättringsmöten. 

Förbättringsarbeten/projekt

• Kontinuerlig uppdatering av arbetssätt pågår i 
syfte att alltid förbättra avdelningarnas flöden.

Omställningar till följd av Covid-19

• Sjuksköterskor samt undersköterskor har under 
perioder arbetat i 12,5 timmars avtal för att 
använda medarbetar resurserna på bästa sätt. 

• Ökade resurser i form av koordinator periodvis 
även nattetid då stora omflyttningar av patienter 
gjordes.

Resultat

Sjukhusövergripande resultat och resultat i 
patientflöde presenteras separat i andra delar av 
kvalitetsredovisningen.
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