Verksamhetsblad

Internmedicinsektionen
Sektionen har ansvar för den internmedicinska
verksamheten på Capio S:t Görans sjukhus.
Verksamheten har varit sammanhållen med intermedicin
och infektion under samma enhet sedan 2003. Under
2016 genomfördes en omstrukturering där infektion knoppades av till en egen sektion, dock med kvarvarande
endokrinologiska platser som bemannades med läkare
från intermedicinska sektionen. Denna uppdelning har till
2017 förtydligats där 8 platser på avd 21 tillhör sektionen
för internmedicin och 8 platser till sektionen för infektion.
Internmedicinska sektionen består således idag av två
avdelningar (21 och 20) med flertal olika inriktningar inom
den intermedicinska specialiteten. Avdelning 21 har 8 platser med huvudsaklig endokrinologisk profil och avdelning
20 har totalt 29 vårdplatser varav 6 av platserna har inriktning mot Hematologi/Tromboemboli/Cancer och 6 platser
är inriktade mot Lungmedicin med möjlighet till NIV (non
invasiv ventilatorbehandling). Dessutom har avdelning 20,
12 platser med gastroenterologisk inriktning samt 5 platser
används som dragspel och tar emot patienter med blandade internmedicinska åkommor samt direktinläggningar.
Sedan länge har öppenvården varit uppdelad i 2 enheter,
Medicinmottagningen och Endokrint Centrum som arbetat som isolerade enheter men med en vårdenhetschef.
På medicinmottagningen bedrivs specialistmottagningar
inom hematologi, tromboembolism, gastroenterologi och
lungmedicin. Det finns även en medicinsk dagvårdsavdelning (MEDA), för patienter med hematologiska och gastroenterologiska sjukdomar som kräver en vårdplats över
dagen, men som därefter kan återvända hem. Det utförs
i huvudsak behandlingar med cytostatika, granulocyte-

macrofage adsorption (GMA), transfusioner och parenteral
administrering av biologiska läkemedel.
På Endokrint Centrum behandlas patienter med dia¬betes,
thyreotoxicos och andra hormonella rubbningar och det
utförs intervenösa behandlingar samt hormonella belastningar för diagnostik tex synachtentest. På mottagningen
finns även en fotmottagning som har individuella samt
multi-professionella teambesök för framförallt patienter
med sårkomplikationer av sin diabetes typ 1 och 2.

Medicinsk verksamhet
Intermedicin har årligen ca 2000 slutenvårdsbesök, i
huvudsak akuta, samt drygt 16 000 öppenvårdsbesök
inklusive behandlingar. Arbetet är indelat i nedanstående
flöden med en flödesansvarig läkare som respektive flöde.
Vidare har vi en läkare som är övergripande flödesledare
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för respektive avdelning samt läkare som är delansvariga
inom varje flödesområde på avdelning 20 då avdelningen
rymmer flera olika specialiteter.
Sektionens flöden är:
• Endokrinologi/Diabetiologi
• Hematologi/Tromboembolism
• Gastroenterologi
• Lungmedicin

Kvalitetsregister:
• Nationella diabetesregistret NDR
• Palliativa registret.
• Hematologiska maligniteter rapporteras till INCA, nationellt register
• Nationellt IBD-register (Swibreg).
Sektionens kvalitetsaktiviteter presenteras separat.

Under hösten 2016 har vi påbörjat ett aktivt arbete med
att strukturera avdelning 20 divergerade profil. Detta
arbete intensifieras under 2017, där vi bl.a. standardiserar arbetsätten, avdelningens struktur och upplägg samt
rondrutiner och bygger upp förstärkt utskrivning, arbete
med palliativ konsult och kurator på avdelningen.

Resultat

Inom öppenvården påbörjades 2016 ett projekt att skapa
Framtidens Öppenvård ett Medicinskt Centrum. De två
separata enheterna slogs ihop till ett Medicinskt Centrum
och en gemensam samverkan med tydligt arbetssätt
byggs nu upp kring samma flöden som tidigare. Detta
arbete fortskrider och intensifieras under 2017.

Slutenvård

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

Produktion
Produktion
Vårdtillfällen, akut
Vårdtillfällen, elektivt

Utfall 2015

1 673

4 025

58

112

Öppenvård
Besök, akut

I projektet Framtidens Öppenvård ingår ett flertal aktiviteter för att förbättra för patienterna. T.ex. arbetar vi med
digitala lösningar som alternativ till nuvarande patientkontakter, vi planerar för självbokningar samt självincheckning
och som en del i projektet har vi bjudit in patienter och
patientföreningar för synpunkter. En större ombyggnation
och reperation kommer ske under 2017 för att kunna möta
HSF och patientflödena bättre.

Utfall 2016

19

16

Besök, elektivt

17 019

16 252

varav öppenvård

15 953

15 303

varav dagvård

1 066

949

DRG poäng

2 800

5 167

Medelvårdtid, dygn

5,57

5,30

Inom sektionen arbetar för närvarande 28 läkare, av dessa
är 5 under utbildning till dubbelspecialister, 25 sköterskor
och 25 undersköterskor på avdelningen samt 4 undersköterskor, 12 sjuksköterskor, 1 fotvårdare och 3 administratörer på mottagningen. Läkarna arbetar omväxlande inom
slutenvården och öppenvården samt med jourverksamhet.
Sektionen bedriver även stor Fouui verksamhet och har
7 disputerade läkare och 4 läkare som ansvarar för sjukhusets- eller klinikens övergripande utbildning för läkare
ST, AT, kandidater samt bedriver även ett flertal kliniska
forskningsstudier.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Som beskrivet ovan har sektionen flödesägare och flödesledare även aktiva i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet.
Vi arbetar kontinuerligt med våra avvikelser och med förbättringsarbeten utifrån dessa samt våra olika kvalitetsregister.
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Kontaktpersoner
Gunilla Wahlström, överläkare, sektionschef
E-post: gunilla.wahlstrom@capiostgoran.se
Britt-Marie Odsvall, vårdenhetschef avdelning 21
Endokrin
E-post: britt-marie.odsvall@capiostgoran.se
Jessica Ankerhag, vårdenhetschef Medicinskt
Centrum
E-post: jessica.ankerhag@capiostgoran.se
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