Verksamhetsblad

Infektionssektionen
Infektionssektionen har ansvar för infektions
relaterade sjukdomar på Capio S:t Görans sjuk
hus medicinklinik.
Infektionssektionen startade 1/1 2016. Den omfattar slutenvård med 16 vårdplatser på avd 21A där vårdplatserna
är jämt fördelade mellan intermedicinska sektionen (endokrin) och infektion samt med 25 vårdplatser på avdelning
22. På avdelning 22 är alla rum utom ett enkelrum varav
åtta rum har sluss. De egna vårdplatserna på avd 21/22
samt IVA rondas helgtid av en infektionsspecialist.
För mer komplicerade patientfall som vårdats på avd 21/22
har vi egna återbesök på medicinmottagningen.
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 medicinmottagningen.
Utöver detta bedrivs konsultverksamhet som i första hand
är dimensionerad och avsedd för Capio S:t Görans sjukhus
men i mån av tid tar vi externa konsultationer (psykiatrin,
de geriatriska klinikerna i vårt upptagningsområde samt i
mindre omfattning primärvården). Vardagar fram till kl 22
vardagar och helger till kl 18 har vi en jour i beredskap.

Medicinsk verksamhet
På sektionen tjänstgör sju infektionsspecialister varav
två på heltid, tre på deltid (ca 85%) samt två på halvtid

(50 respektive 40%) vilket innebär ca 5,5 heltider. Dessa
5,5 heltider täcker de tre överläkarpositionerna på avdelningarna (inklusive ortopedinfektionsmottagningen och
egna återbesök), konsulten, jourverksamheten samt sektionschefsskapet. Som representanter för infektionsspecialiteten utgör samtliga specialisters dagliga arbete en
viktig del i sjukhusets STRAMA-arbete.
Flödesarbeten för två av våra största diagnosgrupper
(pneumoni och gastroenterit) pågår med både läkare och
sjuksköterskor som flödesansvariga.
FoUU: Under infektionskursen för läkarkandidater på KS
Solna bidrar vi med undervisning bedside för ca fem studenter per tillfälle vid sammanlagt 12 tillfällen per år.
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Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Varje specialist ansvarar för att registrera sina patienter i
infektionsläkarföreningens
nationella
register
för
pneumonier,endokarditer och meningiter och vår ambition
är att delta med registrering även i sepsisregistret.

Produktion
Produktion

Utfall 2016

Slutenvård
Vårdtillfällen, akut
Vårdtillfällen, elektivt

3 197
14

Sektionens kvalitetsaktiviteter presenteras separat.
Öppenvård

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

Besök, akut
Besök, elektivt

84

varav öppenvård

84

varav dagvård
DRG poäng

2 962

Medelvårdtid, dygn

4,27

Kontaktpersoner
Kristina Rönnbäck, sektionschef
E-post: kristina.ronnback@capiostgoran.se
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