
Infektionssektionen
Infektionssektionen omfattar slutenvård med vårdplatser på avdelning 43 och 44. 
Alla patientsalar är enkelsalar. 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 med dagliga 
avstämningar på intagningsavdelningarna, IMA och IVA, 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 totalt nio infektionsspecialister varav en deltid. 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.
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Verksamhetsbild Medicinkliniken

Paramedicin
Enhetschef

Medicinskt Centrum
Vårdenhetschef

Endoskopicentrum
Sektionschef / Vårdenhetschef

Öppenvård

AVD 44
Vårdenhetschef

AVD 43
Vårdenhetschef

Slutenvård

Internmedicin
Läkarchef

Infektionssektionen
Sektionschef

Sektionsnivå

Stödfunktioner: 
Kvalitetscontroller 
Ekonomicontroller 

Utvecklingsansvarig

Medicinkliniken
Verksamhetschef

AVD 45
Vårdenhetschef

AVD 50
Vårdenhetschef
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Så här jobbar 
vi med kvalitet
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.

Kvalitet och patientsäkerhetsarbete:
• Registrering 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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Omvårdnadsledande ssk

2800
Slutenvårdskontakter årligen 

9
Infektionsspecialister

4,3 
Medelvårdtid/dygn

4

95 %
Antal svar: 800

NPS: 64
Antal svar: 800

XX %

Hur troligt är det att du 
skulle rekommendera den 

här enheten till någon i 
din situation?

Fick du tillräckligt med 
information om din 
vård/behandling?

Patientens röstBlev du bemött med 
medkänsla och omsorg?

Ni är Sveriges bästa sjukhus ,vet 
inte hur man kan förbättra ett 
Sjukhus som redan är bäst.

”

Antal svar: xx

* Net Promotor Score, NPS kan ge ett resultat mellan -100 och 100

96 %
Antal svar: 800

Blev du bemött med 
medkänsla och omsorg?
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Vårt fokus 
under 2022
Utöver det kontinuerliga förbättringsarbete har vi fokuserat på att:

• Minskad inhyrd bemanningspersonal
• Stärkt omvårdnadsfokus för undersköterskegruppen
• Daglig check-in med standardiserad agenda

• Riskbedömningar och uppföljning av åtgärder
• Avvikelser senaste dygnet
• Förbättringsförslag senaste dygnet

• Anhörig på rond - digitalt
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Ännu bättre 
under 2023
Under 2023 kommer vi att ha extra fokus på:

• Patientfokus med bedsiderapportering vid uppstart på arbetspasset
• Patientansvarig sjuksköterska dygn 4
• Förenklad omvårdnadsdokumentation för usk
• Delegering av vissa läkemedel till usk
• Mentorskap för nya medarbetare
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Vill du veta mer? Kontakta vårdenhetschef Britt-Marie Odsvall 
britt-marie.odsvall@capiostgoran.se

mailto:britt-marie.odsvall@capiostgoran.se
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