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Akutmedicinkliniken har huvudansvar för den 
akutmedicinska verksamheten på Capio S:t Görans 
sjukhus.  Akutmedicinkliniken är en av sjukhusets 
fyra medicinkliniker som har ett tätt samarbete med 
varandra. Tillsammans ansvarar de för medicin- 
akutens patientflöden och bemanning. Akutmedicin-
kliniken består av följande enheter: MAVA 50, MAVA 
55, AVA 37 och Medicinakuten. Sedan hösten 2020 
tillhör MAVA 55 inte längre Akutmedicinkliniken då 
lokalerna planeras att användas av annan klinik från 
slutet av året. På kliniken är legitimerade sjukskö-
terskor (med grund- eller specialistutbildning) och 
undersköterskor anställda. Därtill arbetar läkare från 
olika verksamhetsområden på enheterna.

Medicinsk verksamhet
Inom respektive enhet bedrivs uteslutande akut verksam-
het. På klinikens två akutvårdsavdelningar (MAVA 50 och 
MAVA 55) observeras, utreds och behandlas framför allt 
utrednings- och/eller behandlingsintensiva patienter med 
stort övervakningsbehov och/eller förväntad kort vårdtid 
<2.5 dygn. Patienterna omfattar hela det akutmedicinska 
panoramat där de vanligaste förekommande diagnoserna 
är oklar bröstsmärta, kärlkramp, förmaksflimmer, hjärtsvikt, 
infektioner, KOL och akuta förgiftningar samt saltbalans- och 
blodsockerrubbningar. 

MAVA 50 består av ytterligare två enheter med separat 
bemanning och kompetens. Bröstsmärteenheten, BSE och 
Intermediärvårdsavdelning, IMA. På enheterna finns specia-
listkompetens för mer övervakningskrävande patienter, t.ex. 
patienter som behöver kontinuerlig övervakning av hjärta 
och vitalfunktioner samt specialutrustning för non invasiv 
behandling, NIV, och nasal högflödesbehandling, NHF, vid 
specifika andningsbesvär. 

Akutmedicinkliniken har även det medicinska ansvaret för 
medicinpatienter som vårdas på Akutvårdsavdelning 37, AVA. 
AVA är en sjukhusgemensam avdelning som organisatoriskt 
tillhör Akutkliniken och tar emot patienter från sjukhusets 
andra kliniker även om medicinpatienter dominerar. Patien-
terna omfattar hela det akutmedicinska panoramat där 
majoriteten av patienterna utgörs av akuta försämringar av 
kända kroniska tillstånd med förväntad kort vårdtid men utan 
tekniskt övervakningsbehov. 

Akutmedicinkliniken har sedan 2005 via flödesledare på 
akutmottagningen ansvaret för vårdlagens arbetssätt på 
medicinakuten. I ansvaret ingår att säkra och utveckla 
arbetsrutiner för verksamheten såsom arbetsbeskrivningar 
för vår läkarledda Team-Triage, övriga vårdteam och prov-
tagningsmallar mm. Kliniken har också huvudansvaret för att 
bemanna medicinakutmottagningen med specialistläkare i 
bedömningsenheten dag- och kvällstid på vardagar.

På kliniken finns en bred specialistkompetens inom akutsjuk-
vård, internmedicin, endokrinologi och kardiologi.
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Akutmedicinkliniken är indelad i följande flöden:
• Akuta förgiftningar
• Sepsis
• Akut venös tromboembolism
• Bröstsmärta

Slutenvården bedrivs på 3 avdelningar med 5 enheter: 
• MAVA 50 med IMA och BSE: 12 + 4 + 4 platser
• MAVA 55: 12 platser, avslutad oktober 2020
• AVA: 24 platser

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Akutmedicinkliniken är indelat i fem tvärprofessionella och 
tvärfunktionella förbättringsgrupper: IMA, BSE, MAVA, AVA 
37 och Medicinakuten. I varje team finns ansvariga personer 
inom kvalitet och patientsäkerhet. Dessa arbetar med stän-
diga förbättringar, avvikelser, händelse och riskanalyser samt 
följer upp och sammanställer kvalitetsdata. 
 
På kliniken utförs riskanalyser fortlöpande i samband med 
organisationsförändringar eller vid införande av nya behand-
lingsmetoder/ ny medicinteknisk apparatur. Under året har 
riskanalyser inför flytt till de nybyggda lokalerna som plane-
ras till 2021. 

I och med covid-19 pandemin har Akutmedicinkliniken 
genomfört ett antal omställningar av verksamheten (se nedan 
under ”Omställningar till följd av Covid-19”). Ett flertal riskbe-
dömningar har genomförts för att tillgodose god arbetsmiljö 
för medarbetarna och god kvalitet och patientsäkert arbete.

Sedan 2012 har verksamhetschefen varit ansvarig för att 
ta fram och genomföra en sjukhusgemensam utbildning i 
förbättringsarbete för samtliga chefer och medarbetare med 
nyckelfunktioner på hela sjukhuset. Kliniken deltar i många 
sjukhusövergripande kvalitetsprojekt.

Förbättringsarbeten/projekt
Covid-19 pandemin har påverkat det ordinarie arbetet med 
ständiga förbättringar då stor del av fokus har handlat om att 
skapa nya arbetssätt utifrån de nya förutsättningar kliniken 
ställts inför. Fortsatta förbättringsarbeten har under året har 
riktats mot inflyttningen till nya lokaler och den expandering 
av verksamheten med nya vårdplatser som kommer att ske 
i början av 2021. Multiprofessionella arbetsgrupper arbetar 
med riskanalyser, nya arbetssätt och bemanning inför detta. 
För att säkerställa patientsäkerhet och god arbetsmiljö i och 
med flytt till nya lokaler planeras bland annat scenarioträning 
enligt CTT koncept inför öppnandet.

MAVA 50
I mars 2021 kommer MAVA flytta sin verksamhet till nya 
lokaler i en helt ny byggnad och byter i och med det namn till 
MAVA 41. Arbetssätten kommer att påverkas i och med nya 
lokaler, bland annat genom att teamen inte kommer att sitta 
samlat som i dagsläget.

För att säkerställa ett systematiskt rondarbete även i 
framtiden har flödesgruppen för MAVA arbetat aktivt med 

återinförande av behovsstyrd rond. I och med detta har man 
skapat en rondmall som ska säkerställa ett standardiserat 
rondarbete. 

Ett förbättringsarbete gällande koordinatorsfunktionen har 
utförts i form av ett A3 projekt. Koordinatorns funktion är 
helt avgörande för teamens arbete och även denna funktion 
påverkas av kommande förändring av lokalerna där man 
behöver hitta sätt för att säkra kommunikationsvägarna 
mellan team, koordinator, externa enheter m.fl. Här planeras 
också införande av NOVA, digitalt kommunikationsverktyg

Se upp! är ett arbetssätt med proaktivt omvårdnadsarbete 
som införts under året för att förbättra patientsäkerheten 
bland annat genom att försöka minska antalet fallincidenter. 
Arbetssättet innebär att man på regelbundna tider går in till 
patienterna och erbjuder hjälp utifrån patientens behov, t.ex. 
hjälp till toalett. 

BSE
BSE kommer fortsättningsvis också att vara placerad på 
MAVA. Således flyttar BSE samtidigt som MAVA 50 till nya 
lokaler. Arbetet under året har fokuserats på nya arbetssätt 
och uppgraderad övervakningsutrustning.

IMA
Intermediärvårdsavdelningen, IMA, flyttar från befintliga loka-
ler på MAVA 50 till helt egna lokaler i nya byggnaden i mars 
2021. Därmed blir IMA en helt egen avdelning som likt övriga 
avdelningar endast består av enkelrum. Detta innebär en 
förhöjd kvalitet och patientsäkerhet på som kräver utveckling 
av våra arbetssätt vilket stora delar av förbättringsarbeten 
handlat om under året.

IMA kommer under nästa år att få ett utökat uppdrag med 
nya patientgrupper, framför allt från kirurgkliniken. I och med 
detta sker en utbildningsinsats i samarbete med kirurgklini-
ken för att höja kunskap och kompetens hos sjuksköterskor 
och undersköterskor på IMA. Målet är att höja patientsä-
kerheten för de patienter på kirurgkliniken som inte har ett 
intensivvårdsbehov men som har behov av högre vårdnivå 
och bättre övervakningsmöjligheter. 

Under året har förbättringsarbete gällande sepsislarm på 
avdelning pågått. Syftet är att fånga upp patienter på vård-
avdelningar och inleda behandling på ett standardiserat och 
systematiskt sätt enligt rutinen för sepsislarm.

Akutmottagningen
Projekt talstyrning direkt i vårt journalsystem Cosmic pågår 
med pilot av akutläkare med planerat breddinförande i 
januari 2020 med hela akutläkargruppen och med planerad 
utökning med AT senare under 2020. 
Cosmicmall för psykremiss har utformats. Testats initialt som 
pilotprojekt men breddinförs 2020 på hela sjukhuset som 
konsultmall.

Patientdelaktighet
Under hela 2020 har patientsynpunkter på vården kontinu-
erligt samlats in. Patienterna har erbjudits alternativa vägar 
att lämna in sina synpunkter till verksamheten. Detta genom 
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nya kanaler som QR-koder och weblänkar.  Resultaten från 
patientenkäterna tas med i pågående förbättringsarbeten på 
enheterna och i de olika diagnosflödena.

Forskning
CSTG fick under 2020 beteckningen universitetssjukvårdsen-
het (USV enhet). Detta är ett led i Regions Stockholms mål 
att flytta forskningen närmare patienten. Definitionen av en 
universitetssjukvårdsenhet är att forskning, utbildning och 
utveckling är en lika omfattande del av verksamheten som 
arbetet med att behandla patienter. Akutmedicinkliniken 
har under 2020 anpassat sig till den omställningen genom 
att dels, i samarbete med IVA, ansluta sig till en pågående 
studie om sepsis men framförallt genom FOU ansvarig läkare 
Mantas Okas vara center för att planera och som samar-
betspartner med läkemedelsföretaget Kancera drifitsätta en 
fas II läkemedelsstudie riktad mot hyperinflammation hos 
patienter som insjuknat i COVID-19. Bägge studier planeras 
att fortsätta under första halvan av 2021. 

Kancera: Fas II studie med svenskt utvecklat läkemedel som 
vill undersöka om man genom att blockera den så kallade 
fraktalkine receptorn kan minska risken för att vissa vita 
blodkroppar inte infiltrerar lungvävnaden och därmed mins-
kar risken för hyperinflammation och svår respiratorkrävande 
andningssvikt hos patienter med COVID-19. Denna hyperin-
flammation ses inte bara hos C19 patienter utan även hos en 
rad olika inflammatoriska sjukdomar och ett positivt resultat 
kan innebära en ny behandling hos en rad olika tillstånd. 
Projektet har krävt tillsättande av en egen forskningssjuk-
sköterska samt engagerar flera av sjukhusets ST-läkare som 
deltar som led i sina ST-projekt.

Classic: Studie som koordineras från Rigshospitalet i 
Köpenhamn och som jämför en restriktiv vätskeregim mot 
“standard care”. Senare års forskning inom området septisk 
chock har indikerat att för mycket vätska hos denna patient-
grupp riskerar att öka risken för sjuklighet och död. CSTG 
är ett av många europeiska sjukhus som deltar och det är 
väldigt roligt att vi kan vara med och bidra till att kunskapen 
ökar kring handläggningen av denna patientgrupp som vi har 
vanligt förekommande på IMA.

Omställningar till följd av Covid-19
Omställning görs av hela MAVA 50 från att den första 
patienten vårdas den 8 mars. Delvis covid-vård under hela 
perioden sedan start:

• IMA har hela tiden haft platser/ beredskapsläge för covid.
• MAVA 50 har haft normal verksamhet från aug till och med 

i oktober. 
• MAVA 55 stängs i slutet på september 55 följd av minskad 

totalvolym av icke covid-19 smittade patienter.
• Personal utlokaliserade till HIA där vi vårade IMA patienter 

under sommarmånaderna. Vi bemannar neurologkliniken 
med en sjuksköterska dag, kväll och nattpass alla varda-
gar.

 
För att kunna fortsätta bedriva en kvalitativ vård med patien-
ten i fokus har vårt basförråd ökat markant för vissa produk-

Kontaktpersoner
Göran Örnung, överläkare, verksamhetschef 
E-post: goran.ornung@capiostgoran.se

ter samt läkemedel. En stor omställning är att patienterna 
är mycket vårtdtunga och har en höga NEWS värden vilket 
kräver en annan bemanningsnyckel och gjort att vi ställt om 
personalens scheman.

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

Produktion och personaldata
Produktion 2020 2019 2018

Slutenvård

Vårdtillfällen, akut 5 132 7 443 6 776

Vårdtillfällen, elektivt 1 1 1

Öppenvård

Besök, akut 26 114 31 526 30 798

Besök, elektivt 15 4 3

 varav öppenvård 15 4 3

 varav dagvård - - -

DRG poäng 6 556 8 107 7 389

Medelvårdtid, dygn 4,31 2,0 2,16

Personal Totalt

Läkare 36,2

Sjuksköterska 37,3

Undersköterska 24,8

Sjukhusservice 2,1

Medicinsk sekreterare -

Stabsstöd* 5,1

Totalt anställda 106
 
* stabsfunktioner inklusive verksamhetschef, vårdenhetschef, eko-
nomi & HR, kvalitetscontroller, IT med flera. Personaldata FTE (full 
time employee) omräknat till heltidstjänster december 2019.


