Verksamhetsblad

Medicinkliniken
Medicinkliniken har ansvar
för den internmedicinska och
infektionsinriktade verksamheten på
Capio S:t Görans sjukhus.
Medicinkliniken består av internmedicinska slutenvårdsavdelningar och öppenvård som bedrivs på Medicinskt
Centrum och Endoskopicentrum. De internmedicinska
specialiteterna består i huvudsak av gastroenterologi,
hematolog/koagulation, diabetiologi/endokrinologi
och lungmedicin. Därtill finns infektionssektionen med
slutenvård och i begränsad omfattning viss öppenvård.
Under våren 2021 flyttade alla våra slutenvårdsplatser
under full verksamhet till helt nybyggda lokaler inom
sjukhusområdet och bytte därmed namn till avdelning
43, 44, 45, 50. Endoskopienheten hade redan flyttat vid
årskiftet till andra nybyggda och ny utrustade lokaler.

Produktion

Medicinkliniken har ett nära samarbete med de övriga
mediciniska klinikerna och dessutom stor samverkan
med klinikerna för kirurgi och ortopedi inom vissa
specifika patientflöden.

Slutenvård

Medicinsk verksamhet

Öppenvård

Medicinklinikens vårdtillfällen för slutenvården är
resultat av akuta inläggningar via akuten men också
av att patienter läggs in direkt från hemmet alternativt
mottagningen för vård på avdelning.
Arbetet på vårdavdelningarna sker i vårdteam
med undersköterska, sjuksköterska och läkare och
rondarbetet sker enligt en pulsmodell med minst 3
korta pulsmöten per dag. Inom varje specialitet finns
flödesägare och flödesledare, läkare och sjuksköterska,
med ansvar för att tillsammans med övriga medarbetare
driva och utveckla verksamheten.
Kliniken har ett stort FOUU-uppdrag med
utbildningsansvar för såväl studenter/kandidater
ifrån läroverken för sjuksköterskor, paramedicin och
läkare. Vi har ST-läkare, AT-läkare och randande
kollegor från sjukhusgrannar samt primärvård och
aktiv forskning inom samtliga ämnesgrupper. Kliniken
har även flera disputerade läkare, några docenter
och flera adjungerande kliniska adjunkter och
forskningssjuksköterskor.
Till kliniken hör också sjukhusets paramedicinska
enhet (förutom en ortopedisk enhet) bestående av
fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder
samt dietister som alla är aktiv del i teamen.

Vårdtillfällen, akut
Vårdtillfällen, elektivt

Besök, akut
Besök, elektivt

2021

2020

2019

6 599

6 997

5 895

142

263

397

14

7

46
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(varav öppenvård)
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20 483
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(varav dagvård)

6 622

5 804

7 023

DRG-poäng

6 622

9 742

8 673

4,5

3,7

4,4

Medelvårdtid/dygn

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Vid medicinkliniken finns en tydlig organisation
för kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Arbetet
samordnas av klinikens kvalitetskontroller som arbetar
på uppdrag av klinikens ledningsgrupp där denna
också ingår. Kvalitetsarbetet på kliniken ingår i det
flödesorienterade arbetssättet och verksamheten
rapporterar till flera nationella kvalitetsregister, där
ansvaret ligger hos cheferna.
Förbättringsarbeten bedrivs kontinuerligt, dels inom den
kliniska vardagen, i patientkontakter samt inom olika
administrativa centrala aktiviteter i syfte att arbeta med
ständiga förbättringar.
Medicinklinikens arbete med patientsäkerhet är aktivt,
kliniken har flera medarbetare som är utbildade i
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Infektionssektionen
Sektionschef

Avd 43
Vårdenhetschef

Avd 44
Vårdenhetschef

Internmedicin

Avd 45
Vårdenhetschef

Endoskopicentrum
Sektionschef/Vårdenhetschef

Avd 50
Vårdenhetschef

Paramedicin
på Hjärt-,
Medicin- och Akutmedicinkliniken
Enhetschef

Stödfunktioner:
Kvalitetscontroller
Ekonomicontroller
Utvecklingsansvarig
FOUU-ordförande
Läkarchef
Internmed.
ST-chef Internmed
ST-chef underläkare
AT-studierektor
Kandidatansvarig

Medicinskt centrum
Vårdenhetschef

metodiken för risk- och händelseanalys och deltar i
klinikens analyser.
Patientsäkerhet är en stående punkt på klinikens
agenda på ledningsgruppsmöten samt verksamhetens
APT och förbättringsmöten.

Omställningar till följd av Covid-19
Under 2021 har Medicinklinikens utmaningar fortsatt,
sedan första patienten med covid-19 kom till S:t Görans
sjukhus i mars 2020, har hela Medicinkliniken ställt
om i flera omgångar för att kunna möta pandemin och
patienterna med misstänkt eller konstaterad Covid-19.
Kliniken var först ut att ta emot denna patientgrupp och
har sedan dess vårdat covid-patienter kontinuerligt
och många medarbetare har tillfälligt fått byta enhet
inom kliniken för att möta det stora patientflödet
vilket i sig gett upphov till ökad samsyn och
gemenskap. Till exempel hjälper Medicinskt Centrums
öppenvårdspersonal slutenvården när behovet av
personal är som störst och den Paramedicinska enheten
har sin personal som komplement i slutenvården och
på IVA. När vaccinet kom under 2021 satte Medicinskt
Centrum upp en vaccinationsenhet för sjukhusets
personal. Öppenvården har även fått en annan stor
omställning då fysiska besök har begränsats och den
redan påbörjade digitala utvecklingen har fortsatt i
snabbare takt till än mer fysiskt när det behövs och
digitalt när det går.
Vi hade under de första pandemi-vågorna ett minskat
inflöde av våra normala patientflöden, men under 2021
har både covid-våg tre och fyra kommit samtidigt som
våra vanliga patientflöden har återkommit. Därför har
fokus gått från att först lära och hantera en okänd
sjukdom som vi nu lärt oss vårda, till att möta det allt
högre inflödet av våra vanliga patienter och ta hand om
båda dessa flöden samtidigt med bästa kvalitet och
patientsäkert och med jämlik vård.

Genomgående har infektionssektionen och
lungenheten bidragit stort med nya rutiner och
vårdprogram inte bara inom kliniken och sjukhuset,
utan även regionalt för att hantera pandemin. Även de
andra närliggande internmedicinska specialiteterna
har bidragit för att optimera behandlings-strategier för
denna okända sjukdom tex kring trombosbehandling.
Det sjukhusövergripande personalstödjande team som
Medicinklinikens kvalitetskontroller under 2020 fick
i uppdrag av lokal särskild sjukhusledning att starta
och utveckla har under året implementerats och idag
är en permanent verksamhet på hela Capio S:t Görans
sjukhus.

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

Kontaktpersoner
Gunilla Wahlström, Verksamhetschef
Linda Frisk, Kvalitetscontroller

Kvalitetsrapport 2021 – Capio S:t Görans Sjukhus

