Verksamhetsblad

Medicinkliniken
Medicinkliniken har ansvar för den internmedicinska och infektionsinriktade verksamheten på
Capio S:t Görans sjukhus.
Från och med 1 januari 2017 delades den gamla medicinkliniken upp på 3 kliniker: Medicinkliniken, Akutmedicinkliniken och Hjärtkliniken
Målet med organisationsförändringen är en effektivare styr
ning och verksamhetsutveckling, närmare medarbetarna,
och att bygga en organisation som är väl förberedd för
det ökande antalet akuta medicinpatienter utifrån ”Framti
dens hälso-och sjukvård” och ändrat uppdrag för akuten
på Nya Karolinska Solna. Medicinkliniken kommer att ha
ett fortsatt nära samarbete med de nya klinikerna och till
sammans fortsätter samtliga kliniker att ta ett gemensamt
ansvar för medicinakutens flöden och bemanning.

AT-läkare och randande kollegor från sjukhusgrannar samt
primärvård samt aktiv forskning inom samtliga ämnesgrupper.

Kliniken består av internmedicinska slutenvårdsavdelningar och öppenvård bedrivs på Endoskopicentrum och
Medicinskt Centrum. Därtill finns Infektionssektionen som
ansvarar för slutenvård.

Paramedicinska enheten har fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer samt dietister som också samverkar i
teamen. Klinikens medicinska sekreterare sköter verksamhetens journaladministration.

Medicinsk verksamhet

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

95% av medicinklinikens vårdtillfällen under 2017 var resultatet av akuta inläggningar resterande läggs in via direktkontakt med vårdavdelning.

Vid medicinkliniken finns en tydlig organisation för kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Arbetet samordnas av
en kvalitetskontroller som arbetar på uppdrag av klinikens
ledningsgrupp där denna också ingår. Samtliga enheter
på kliniken har en representant i den multiprofessionella
patientsäkerhetsgrupp som sammankallas av kvalitetscontrollern. Målet med gruppens arbete är att uppnå en
ökad patientsäkerhet genom ett strukturerat arbetssätt
med patientsäkerhetsfrågor på kliniken. Representanterna
i patientsäkerhetsgruppen fungerar även som fallombud
på enheterna. Kvalitetscontrollern rapporterar om patientsäkerhetsgruppens arbete till klinikens ledningsgrupp.

Arbetet på vårdavdelningarna sker i vårdteam med undersköterska, sjuksköterska och läkare och rondarbetet sker
enligt en pulsmodell. Kliniken har specialistläkare inom
verksamheterna för Infektion, Gastroenterologi, Hematologi, Endokrinologi/Diabetiologi och Lungmedicin. Det
finns flödesägare för samtliga dessa områden samt flödesledande sjuksköterskor och läkare på enheterna. Kliniken
har även ett stort FOUU-uppdrag med utbildningsansvar
för läkarkandidater och underläkargrupper med ST-läkare,
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Några av patientsäkerhetsgruppens representanter är
utbildade i metodiken för händelseanalyser och deltar i klinikens händelseanalyser. Representanternas uppdrag är
att via journalhandlingar och intervjuer utreda, analysera,
riskbedöma samt ge förbättringsförslag som kan minska
risken för negativa händelser i framtiden. I analysarbetet
ingår att ta del av patientens/närståendes synpunkter och
erfarenheter. Klinikens ledningsgrupp fattar beslut om
vilka åtgärdsförslag som ska genomföras och inom vilken
tidsram det ska ske. Resultatet av analyserna återkopplas
sedan till verksamheten via ledningsgruppen och analysgrupperna, genom muntlig information på arbetsplatsträffar och via skriftlig information till klinikens alla medarbetare.
Patientsäkerhetsgruppen genomför även riskanalyser på
uppdrag av klinikens ledningsgrupp. Några av patientsäkerhetsgruppens medlemmar är utbildade i analysledning för riskanalyser, resterande representanter har fått
en grundläggande genomgång av metodiken. Syftet med
en riskanalys är att identifiera risker, göra bedömningar av
dem och utarbeta åtgärdsförslag som förebygger negativa
händelser och därigenom få möjlighet att kunna erbjuda
våra patienter en god medicinsk behandling med hög
patientsäkerhet. Kvalitetsarbetet på kliniken ingår i klinikens flödesorienterade arbetssätt och ansvaret ligger hos
cheferna.
Medicinkliniken deltar i många nationella kvalitetsregister
som redovisas under respektive sektion.
Klinikens kvalitetsaktiviteter presenteras separat.

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

Produktion
Produktion

2017

Slutenvård
Vårdtillfällen, akuta

4 669

Vårdtillfällen, elektiva

235

Öppenvård
Besök, akuta

57

Besök, elektiva

29 360

varav öppenvård

21 280

varav dagvård

8 080

DRG poäng

6 673

Medelvårdtid, dygn

4,83

Personal
Personal

Totalt

Overheadpersonal*

12

Läkare

59

Sjuksköterska

76

Undersköterska

52

Sjukgymnast / Fysioterapeut

14

Övrig klinisk personal

13

Medicinsk sekreterare

25

Icke klinisk personal**

6

Totalt anställda

257

* stabsfunktioner inklusive verksamhetschef, vårdenhetschef, ekonomicontroller,
kvalitetscontroller med flera. ** personal inom sjukhusservice. Personaldata baserat
antal tjänster december 2017.

Kontaktpersoner
Gunilla Wahlström, verksamhetschef
E-post: gunilla.wahlstrom@capiostgoran.se
Linda Frisk, kvalitetscontroller
E-post: linda.frisk@capiostgoran.se
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