Verksamhetsblad

Kardiologisektionen
Kardiologisektionen har ansvar för kardiologiverksamheten på Capio S:t Görans sjukhus.
Med mycket stora patientflöden finns en stor erfarenhet
av bred kardiologisk vård inkluderande såväl diagnostik
som behandling av allt ifrån enklare till komplicerad natur.
Sektionens arbete inkluderar hela flödet från akut omhändertagande på akutmottagning via utredning, behandling och ingrepp inom slutenvården, konsultarbete, till
öppenvård. Vården präglas av tvärprofessionellt teamarbete med ständigt pågående förbättringsarbeten inom
sektionen och i samverkan med övriga sjukhuset.
CStG samarbetar med övriga akutsjukhus i Stockholm bl.a.
i framtagande av vårdprogram och deltar i telemedicinska
regionsgemensamma hjärtsviktsronder, hjärtklaffronder
samt thoraxronder. Kardiologisektionen har också ett
samarbete med ASIH för rond av patienter med hjärtsvikt.
Medarbetare på sektionen deltar i flera SLLövergripande
medicinska studier bl.a. Prefers och SMINC-II såväl som
i flera studier i samarbete med industrin. Utbildning i form
av klinisk tjänstgöring ges till såväl undersköterskeelever,
sköterskeelever som läkar-kandidater förutom utbildning
av ett stort antal AT-läkare och randande ST-läkare. Ett
aktivt arbete pågår med att stärka sektionens FoU-arbete.
Sektionens uppdrag har vuxit inom framförallt elektiv vård
de senaste åren som en effekt av befolkningstillväxt och
omställningar i Stockholms sjukvård.

har flyttat närmare varandra vilket främjar samarbete och
än mer flexibelt utnyttjande av resurserna. HjärtEKOverksamhet i egen regi har startats under året vilket påtagligt har förbättrat möjligheten till snabba högkvalitativa
undersökningar så snart behov uppstår.

Medicinsk verksamhet
2016 hade sektionen 4850 vårdtillfällen varav 87 % var
akuta vårdtillfällen. Vi utförde totalt 14 150 öppenvårdsbesök inklusive sköterskebesök och teambesök, vilket
innebär en ökning med 12 % jämfört med 2015.
Vid kardiologisektionen är 22 kardiologspecialister
anställda, den stora majoriteten är även specialister i
invärtesmedicin. Vi har dessutom ytterligare 6 specialister
i invärtesmedicin anställda, som genomgår dubbelspecialisering inom kardiologi. Vi har 4 koronarangiograförer
(varav 1 radiolog) samt 3 pacemakeroperatörer.

Från årsskiftet 2016/2017 kommer kardiologisektionen
ombildas till Hjärtkliniken Capio S:t Göran och mycket arbete
har lagts ned på att förbereda denna omorganisation under
framförallt senare delen av året. Slutenvårdsavdelningarna
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Tre av läkarna är disputerade, varav en är docent och två
läkare är registrerade doktorander. Sektionen har en AKA
samt en halvtidsanställd forskningsköterska. En biomedicinsk analytiker har anställts som har hand om hjärtultraljudundersökningar.
Slutenvård
Slutenvården sker på tre vårdavdelningar och i anslutning
till slutenvården finns även behandlings/utredningsenheter,
se verksamhetsbild

Varje vecka hålls styrgruppsmöten med ansvariga delflödesägare och flödesledare samt berörda chefer inklusive
paramedicin och medicinska sekreterare. Förbättringsarbetet utförs i multiprofessionella team med såväl ansvariga läkare som sjuksköterskor och undersköterska samt
paramedicin. Syftet med dessa möten är regelbundna
avstämningar för uppföljning av kvalitetsparametrar, planering av utvecklingsarbetet samt beslut som driver arbetet
framåt.
Sektionens kvalitetsaktiviteter presenteras separat.

Öppenvård
Sektionen bedriver bred öppenvårdsverksamhet med såväl
läkarmottagning som sjuksköterske- och teammottagning
se verksamhetsbild:
Kardiologisektionen är indelad i följande flöden:
• Ischemi, inklusive koronarangio/PCI och
sekundärprevention
• Arytmi inklusive förmaksflimmer
• Hjärtsvikt
• Hjärtvitier

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Arbetet på sektionen karakteriseras av ständiga förbättringar enligt lean-principer. Cheferna och medarbetarna
driver tillsammans ett systematiskt förbättringsarbete där
alla avvikelser visualiseras och förbättringar verkställs.
Fokus på arbetssätten syftar till ökad följsamhet till rådande
standard och identifiering när avvikelse från standard görs,
vilket innebär ökad patientsäkerhet och förbättrad vårdkvalitet. I arbetet ingår bland annat individuellt rondarbete
där en vårdplan för varje enskild patient upprättas. Dessa
arbetssätt har påverkat patientflödena i positiv riktning och
gjort arbetet med kvalitet och patientsäkerhet till en naturlig
del av arbetet. Alla enheter har dagliga avstämningsmöten
för identifiering av problem och frågor som behöver/kan
lösas snabbt. Därutöver har enheterna veckovisa leanmöten där man går igenom och hanterar frågor som kommit
till enhetens LEAN-tavla.
Utöver detta löpande patientsäkerhetsarbete som beskrivs
ovan är Kardiologisektionen representerad i medicinklinikens patientsäkerhetsgrupp med såväl läkare som sjuksköterska och undersköterska och bedriver där risk- och
händelseanalyser bland annat.

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

Produktion
Produktion

Utfall 2016

Utfall 2015

4 220

4 350

582

564

Slutenvård
Vårdtillfällen, akut
Vårdtillfällen, elektivt
Öppenvård
8

9

Besök, elektivt

Besök, akut

14 189

12 568

varav öppenvård

13 967

12 373

222

195

DRG poäng

4 717

4 774

Medelvårdtid, dygn

2,83

2,85

varav dagvård

Kontaktpersoner
Annica Ahl, överläkare, sektionschef
E-post: annica.ahl@capiostgoran.se

Arbetet med kvalitet och patientsäkerhet inom respektive
delflöde drivs av delflödesägare. De ansvarar för registrering i kvalitetsregister, uppföljning av resultaten samt för
framtagande av förbättringsförslag och vårdprogram.
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