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

Medicinkliniken består av internmedicinska slutenvårds- avdelningar 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. Alla våra slutenvårdsplatser är i nybyggda lokaler på avdelningarna 43, 44, 45, 
50. Endoskopienheten har också nybyggda och toppmoderna lokaler.
Medicinkliniken har ett nära samarbete med de övriga mediciniska klinikerna och dessutom stor 
samverkan med klinikerna för kirurgi och ortopedi inom vissa specifika patientflöden.

Medicinsk verksamhet
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. Både på våra 
avdelningar samt inom öppenvården har vi apotekare/farmaceuter som deltar i teamarbetet.
Kliniken har ett stort FOU-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.

1



Organisation

Medicinklinikens flöden
• Diabetologi / Endokrinologi
• Gastroenterologi / Endoskopi
• Hematologi
• Lungmedicin
• Infektion
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Slutenvård
Akut slutenvård bedrivs på 4 vårdavdelningar med 
sammanlagt 84 vårdplatser samt ytterligare en 
mindre avdelning med hospital-at-home platser

Öppenvård
Medicinskt centrum bedriver en bred 
öppenvårdsverksamhet med såväl läkarmottagning som 
sjuksköterske-, paramedicinsk och teammottagning.

Behandlingsavdelning / Dagvård
Medicinkliniken har en behandlingsavdelning med sex 
platser där patienter vårdas dagtid.
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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: 
Ekonomicontroller 
Kvalitetscontroller 

Utvecklingsansvarig

Medicinkliniken
Verksamhetschef

AVD 45
Vårdenhetschef

AVD 50
Vårdenhetschef



Om Capio
– översikt

Så här jobbar 
vi med kvalitet

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. Varje månad har klinikens stödfunktioner 
avstämning tillsammans med VC i Medicinskt kvalitets forum (MKF).

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 metodiken för risk- och händelseanalys 
och deltar i klinikens analyser. Patienterna involveras alltid i våra 
händelse- och riskanalyser.

Patientsäkerhet är en stående punkt på klinikens agenda på 
ledningsgruppsmöten samt verksamhetens APT och förbättringsmöten.



Medicinkliniken i siffror

26 5000 
Öppenvårdsbesök årligen

6 700
Slutenvårdskontakter årligen 

42
Internmedicinska specialister

Infektionsspecialister

4,2 
Medelvårdtid/dygn (2022)

5

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?

Alla är helt fantastiska. Tar er tid. 
Bra samarbete. Blir extra varm i 
hjärtat när jag hör er prata med 

patienterna som går där 
regelbundet. Blir personliga men 

inte privata. Ni får alla ett 
nobelpris i omvårdnad. Ni ska vara 

stolta över era prestationer. 
Tack för att ni finns.

”

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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– översikt
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Vårt fokus 
under 2022
Utöver det kontinuerliga förbättringsarbete har kliniken
fokuserat på att:

• Medicinkliniken 3.0  - vårt strategiska arbete framåt 
• Projekt Kompetensutveckling undersköterskor 
• Projekt hospital-at-home
• Tillgänglighet öppenvård – Tele!, 1177
• Anhörig på rond
• DMD skärmar med information om behandling och undersökningar till 

patient på sal
• Genomlysning av ny. och återbesöksrutiner öppenvård
• SPUR inspektion ST läkare internmedicin
• Capio samverkan för sömlösa patientflöden till Sollentuna Rehab
• Kö-kortning öppenvård
• Utvecklat apotekarfunktionen hela Medicinkliniken SLV/ÖV
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– översikt

Ännu bättre 
under 2023
Under 2023 kommer kliniken att ha extra fokus på:

• Fortsatt utveckling av Medicinklinikens arbetssätt, flöden och 
kompetens för att vara i framkant inom svensk sjukvård ex. fortsatt 
kvalitetssäkrad vård genom kompetenta och internt utbildade 
medarbetare

• Patient och närstående mer delaktig vid kontakt med kliniken ex. 
närstående med på rond och aktiv del i patientens vård, patient till 
patient utbildning

• Utvecklat digitalt stöd i vården ex information till patienter,  
slutenvård i hemmet

• Än mer aktiv forskning och förbättringsarbeten med PDSA cykler 
inom klinikens alla olika specialiteter
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Vill du veta mer? Kontakta kliniken:
Verksamhetschef Gunilla Wahlström  gunilla.wahlstrom@capiostgoran.se
Kvalitetscontroller Linda Frisk linda.frisk@capiostgoran.se
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