Sektioner inom Medicinkliniken
Akutsektionen
Sektioner
inom Medicinkliniken
Endoskopicentrum
Akutsektionen
Kardiologisektionen
Sektionen för Internmedicin
Sektionen för Stroke och Neurologi

MEDICINKLINIKEN

SEKTIONEN FÖR INTERNMEDICIN

Kvalificerad gastroenterologisk, hematologisk och
endokrinologisk specialistsjukvård

Bakgrund
Verksamheten har bedrivits sammanhållen i en sektion
för internmedicin sedan 2003. År 2008 tillkom nuvarande
avdelning 21 med huvudsakligen endokrinologisk profil
och infektionsavdelning 22 som bemannas med infektionsläkare från Karolinska Sjukhuset.
I februari 2010 inlemmades även avdelning 19 i intermedicinsektionen, den återförs dock till akutsektionen januari
2012.

Medicinsk verksamhet

Antal anställda läkare

19

Varav

19

Specialister i internmedicin
Gastroenterologer

4

Hematologer

4

Endokrinologer

5

Reumatolog

2

Njurmedicin
Antal Infliximabbehandlingar (DDD)
Cytostatikakurer

2
663 DDD
277 behandlingar

Endokrindagvård

545 patienter

Subspecialiteter

Fotmottagning

793 patienter

Inom sektionen bedriver vi förutom bred internmedicinsk
slutenvård kvalificerad specialistvård inom subspecialiteterna:
• Endokrinologi
• Hematologi
• Gastroenterologi
• Infektionssjukvård (I samarbete med Karolinska Sjukhuset enligt ovan.)

Fotmottagning

669 patienter

Patientflöden
Slutenvårdsplatser finns på följande avdelningar:
• Avdelning 37 med 16 vårdplatser delat mellan gastroenterologi och hematologi.
• Avdelning 21 med 17 vårdplatserdelat mellan endokrinologi och allmän internmedicin, speciellt njurmedicin.
• Avdelning 19 med 17 vårdplatserär inriktad på koagulation/lungemboli samt allmän internmedicin.
• Infektionsavdelning 22 med 13 vårdplatser vårdar
patienter med infektionssjukdomar, företrädesvis patienter från medicinkliniken, men även kirurgiska och ortopediska patienter vårdas vid behov. Infektionsavdelningen bemannas med läkare från infektionskliniken vid
Karolinska Sjukhuset men sorteras administrativt under
internmedicinska sektionen.
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Personal & produktion 2011

Antal vårdtillfällen
Avdelning 21

1 073

Avdelning 22

969

Avdelning 37

1 158

Avdelning 19

1 068

Medicinmottagningen

5 135

Endokrint Centrum

3 610

Brommaplansmottagningen

1 188

Antal läkarbesök

Antal sjuksköterskebesök
Medicinmottagningen
Endokrint Centrum

960
2

Öppenvård bedrivs på följande enheter:
• Medicinmottagningen med specialistmottagningar inom
hematologi och gastroenterologi.
• Medicinsk dagvårdsavdelning (MEDA), för patienter med
hematologiska och gastroenterologiska sjukdomar som
kräver en vårdplats över dagen, men som därefter kan
återvända hem. Det är huvudsakligen patienter som får
behandling med cytostatika kurer, kolonn leukocytaferes, transfusioner och parenteral administrering av biologiska läkemedel.
• På Endokrint Centrum behandlas patienter med diabetes, thyreotoxicos och andra hormonella rubbningar.
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Det finns även en diabetesdagvårdsavdelning för patienter med nydiagnostiserad typ 1-diabetes och med typ
2-diabetes som har en otillfredsställande metabol kontroll. Till Endokrint Centrum hör även en fotmottagning
för diabetespatienter med fotsår.
• På Brommaplans specialistmottagning bedrivs mottagningsverksamhet inom gastroenterologi, hematologi och
endokrinologi.

• Flödesanalys har genomförts på Endokrint Centrum
och arbetet har anpassats efter det som därigenom har
framkommit. Ett liknande projekt har initierats på medicinmottagningen.
• Risk och händelseanalyser genomförs på samtliga
avdelningar.

Samarbetspartners

• Fortsatt uppbyggnad av nationellt IBD-register.
• Fortsatt förbättring av arbetssättet på Endokrint Centrum.
• Kartläggning av verksamheten på medicinmottagningen
planeras ske under 2012.

Inom slutenvården har vi ett nära samarbete med beroendekliniken (BAS) när det gäller patienter med missbruksproblematik och leversvikt.
Endoskopicentrum är en självständig enhet inom medinkliniken för utredning av gastroenterologiska patienter
med gastroskopi och koloskopi. Många patienter med
tarmsjukdom som följs upp via internmedicinsektionens
gastroenterologimottagning har diagnosticerats på endoskopicentrum. Samarbetet består även i att internmedicinsektionens gastroenterologer själva genomför många
skopier vid endoskopicentrum.

Planerade kvalitetsförbättringar 2012

Kontaktpersoner
Fredrik Sjöö, överläkare, sektionschef
Epost: fredrik.sjoo@capio.se

Patienter med kronisk leversvikt remitteras vid behov till
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge för utredning
inför eventuell levertransplantation.

Ann-Sofie Bolmér, överläkare - ansvarig öppenvårdsendokrinologi
Epost: ann-sofie.bolmer@capio.se

Patienter med hematologisk sjukdom som är i behov av
hematopoetisk stamcellstransplantation utreds och inleder
ofta sin behandling vid internmedicinsektionen, men transplantationen sker vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Efter autolog stamcellstransplantation kan patienten som
regel återremitteras till oss för uppföljning men vid allogen
stamcellstransplantation övertas patienten till Karolinska.
Vi samarbetar med endokrinmott på Ersta sjukhus för att
minska väntetiden för nybesök till endokrinspecialist.

Annica Ramström, bitr överläkare - ansvarig slutenvårdsendokrinologi
Epost: annica.ramstrom@capio.se

Fotmottagningen har samarbete med ortopedkliniken,
TeamOlmed SÖS och vid behov kärlkirurg från Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna. Varannan vecka förekommer en speciell fotmottagning där representanter från de
olika klinikerna bedömer patienter med fotsår.
Sektionens endokrinologer har varje vecka konferens med
specialister vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna för
att diskutera endokrinkirurgiska fall.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Kvalitetsregister:

Charlotte Söderman, överläkare - ansvarig öppenvårdsgastroenterologi
Epost: charlotte.soderman@capio.se
Monika Eliasson, överläkare - ansvarig slutenvårdsgastroenterologi
Epost: monika.eliasson@capio.se
Karin Eriksdotter, vårdenhetschef avdelning 37
Epost: karin.eriksdotter@capio.se
Britt-Marie Odsvall, vårdenhetschef avdelning 21
E-post: brittmarie.odsvall@capio.se
Anna Schröder, vårdenhetschef avdelning 22
E-post: anna.schroder@capio.se
Carola Rydbeck, vårdenhetschef öppenvård
E-post: carola.rydbeck@capio.se

• Nationella diabetesregistret
• Hematologiska maligniteter rapporteras till INCA.
• IBD-register är under uppbyggnad

Kvalitetsarbete 2011
• Sektionen är representerad i klinikens patientsäkerhetsgrupp av läkare, sjuksköterska och undersköterska.
Avdelningsarbetet sker enligt LEAN.
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