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MEDICINKLINIKEN

SEKTIONEN FÖR INTERNMEDICIN
Sektionen med bred specialistkompetens

Bakgrund
Verksamheten har bedrivits sammanhållen i en sektion för
internmedicin sedan 2003. Sedan februari 2010 har förutom avd 21 och 22, vilka tillkom 2008, även avd 19 inlemmats i samarbetet med sektionen.

Personal & produktion 2010
Antal anställda läkare

21

Varav

21

Specialister i internmedicin
Gastroenterologer

5

Medicinsk verksamhet

Hematologer

4

Endokrinologer

4

Subspecialiteter

Reumatolog

1

Inom sektionen bedriver vi specialistvård inom subspecialiteterna:
• Endokrinologi
• Hematologi
• Gastroenterologi

Njurmedicin
Antal Remicadebehandlingar vid IBD
Antal aferesbehandlingar

240 behandlingar
varav 25 med
Mabthera
16 behandlingar
med enbart Mabthera

Endokrindagvård

184 pat varav 46
med nydiagnosticerad diabetes

Fotmottagning

669 patienter

Antal vårdtillfällen
Avd 21

1 049

Avd 22

890

Avd 37

1 126

Avd 19

1 060

Med Mott.

5 206

Endokrint centrum

3 774

Brommaplansmottagningen

1 461

Antal läkarbesök

Faciliteter
På medicinmottagningen finns specialistmottagningar
inom hematologi och gastroenterologi.
Inom Medicinsk dagvård (MEDA) behandlas
• Patienter med hematologiska sjukdomar som myelom,
lymfom och leukemier (med cytostatika och biologiska
läkemedel)
• Patienter med gastroenterologiska sjukdomar som inflammatorisk tarmsjukdom och kronisk leversjukdom
(med biologiska läkemedel och aferes).

75

Cytostatikakurer

Patientflöden
Slutenvårdsplatser finns på följande avdelningar:
• Avd 37 med 16 vpl delat mellan gastroenterologi och
hematologi.
• Avd 21 med 17 vpl med inriktning på endokrinologi och
nefrologi.
• Avd 19 med 17 vpl med inriktning på koagulation/lungemboli samt reumatologi.
• Dessutom är infektionsinriktad avdelning 22 med 13 vpl
knuten till sektionen. På avd 22 vårdas patienter med infektionssjukdomar, företrädesvis patienter från medicinkliniken, men även kirurgiska och ortopediska patienter
vårdas vid behov.
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Antal ssk-besök
Med Mott.
Endokrint centrum

964
2 462

Brommaplans specialistmottagning finns gastroenterologi,
hematologi, endokrinologi samt diabetessköterskemottagning.

På Endokrint centrum omhändertas patienter med typ
1-diabetes, thyreotoxicos och andra hormonella rubbningar. Det finns även en diabetesdagvårdsavdelning för
nydiagnostiserad typ 1-diabetes och för patienter med typ
2-diabetes som har en otillfredsställande metabol kontroll.
Till Endokrint centrum finns även en fotmottagning för omhändertagande av diabetespatienter som har fotsår. På
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Samarbetspartners
Inom den gastroenterologiska slutenvården har vi ett nära
samarbete med beroendekliniken (BAS) när det gäller patienter med missbruksproblematik och leversvikt.
Vi har ett nära samarbete med Endoskopicentrum.
Patienter med kronisk leversvikt remitteras vid behov till
hepatologen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge för utredning inför eventuell levertransplantation.
Vi har också ett nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset vad gäller de lymfompatienter och myelompatienter som ska genomgå högdosbehandling med
stamcellsstöd. Dessa patienter utreds och får sin inledande behandling hos oss, men tas i samband med stamcellskörd över till Karolinska Universitetssjukhuset.
Inom endokrinologin sker ett samarbete med endokrinmott på Ersta sjukhus med avseende på omhändertagande av nybesök.
Samarbete sker med obesitasmottagningen på kirurgkliniken avseende preoperativ och postoperativ bedömning av
patienter som opereras med gastric by pass.
Fotmottagningen har samarbete med ortopedkliniken,
Olmed SÖS och vid behov kärlkirurg från Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Varannan vecka förekommer
en speciell fotmottagning där representanter från de olika
klinikerna deltar och bedömer patienter med fotsår.
Endokrint centrum deltar varje vecka på endokrinkirurgisk
konferens som utgår från Karolinska Universitetssjukhuset
Solna.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Organisation
Rapporterar till följande kvalitetsregister:
• Nationella diabetesregistret
• Rapportering i INCA-registret för flertalet hematologiska
maligniteter
• IBD-register är under uppbyggnad

Genomfört kvalitetsarbete 2010
• Sektionen är representerad i klinikens patientsäkerhetsgrupp med läkare, sjuksköterska och undersköterska.
• Införande av patientnära vård på samtliga vårdavdelningar knutna till sektionen.
• Avdelningsarbete enligt leanprinciper startades hösten
2008 på de nya avdelningarna 21 och 22. Den nytillkomna avdelningen 19 har redan infört arbete enligt lean
principer och konsekvent patientnärmre vård.
• Kartläggning av arbetssättet på Endokrint Centrum har i
stort sett sluförts. Ändrat arbetssätt har påbörjats.
• Risk och händelseanalyser har genomförts på samtliga
avdelningar.
• Journalgranskning av patienter med långa vårdtider (ytterfall) har genomförts på avd 19.

Planerade kvalitetsförbättringar 2011
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• Fortsatt uppbyggnad av nationellt IBD-register under
Q2-Q4.
• Fortsatt förbättring av arbetssättet på Endokrint Centrum.
• Kartläggning av verksamheten på medicinmottagningen
sker under 2011.

Kontaktpersoner
Fredrik Sjöö, överläkare, sektionschef
Epost: fredrik.sjoo@capio.se
Ann-Sofie Bolmér, ansvarig överläkare endokrinologi
Epost: ann-sofie.bolmer@capio.se
Charlotte Söderman, ansvarig överläkare leversjukdomar
Epost: charlotte.soderman@capio.se
Monika Eliasson, ansvarig överläkare inflammatoriska tarmsjukdomar
Epost: monika.eliasson@capio.se
Karin Eriksdotter, vårdenhetschef avd 37
Epost: karin.eriksdotter@capio.se
Britt-Marie Odsvall, vårdenhetschef avd 21
E-post: brittmarie.odsvall@capio.se
Anna Schröder, vårdenhetschef avd 22
E-post: anna.schroder@capio.se
Inger Thurn-Andersson, vårdenhetschef avd 19
E-post: inger.thurnandersson@capio.se
Carola Rydbeck, vårdenhetschef öppenvård
E-post: carola.rydbeck@capio.se
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