Verksamhetsblad

Medicinkliniken
Medicinkliniken har ansvar för den internmedicinska
och infektionsinriktade verksamheten på Capio S:t
Görans sjukhus.
Medicinkliniken består av internmedicinska slutenvårdsavdelningar och öppenvård som bedrivs på Endoskopicentrum
och Medicinskt Centrum. De internmedicinska specialiteterna består i huvudsak av gastroenterologi, hematologi,
diabetiologi/endokrinologi och lungmedicin.
Därtill finns infektionssektionen med slutenvård och i begränsad omfattning viss öppenvård.
Medicinkliniken har ett nära samarbete med övriga klinikerna
inom det medicinska flödet både gällande patienter och
bemanning. Dessutom stor samverkan med klinikerna för
kirurgi och ortopedi inom vissa specifika patientflöden.

arbetsterapeuter, kuratorer samt dietister som är aktiv del
i teamen. Även de medicinska sekreterare för alla de ickeopererande klinikerna är organiserade under medicinkliniken
och ingår i de olika flödena.

Medicinsk verksamhet
91% av medicinklinikens vårdtillfällen för slutenvården under
2018 var resultatet av akuta inläggningar via akuten resterande 9% läggs in direkt som planerad vård på avdelning.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
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. Kvalitetsarbetet
på kliniken ingår i det flödesorienterade arbetssättet och
verksamheten rapporterar till flera nationella kvalitetsregister,
ansvaret ligger hos cheferna.

Arbetet på vårdavdelningarna sker i vårdteam med undersköterska, sjuksköterska och läkare och rondarbetet sker enligt
en pulsmodell med minst 3 pulsmöten per dag. Inom varje
specialitet finns flödesägare och flödesledare med ansvar för
att tillsammans med övriga medarbetare driva och utveckla
verksamheten. Kliniken har även ett stort FOUU-uppdrag
med utbildningsansvar för läkarkandidater och underläkargrupper med ST-läkare, AT-läkare och randande kollegor från
sjukhusgrannar samt primärvård och aktiv forskning inom
samtliga ämnesgrupper. Kliniken har flera disputerade läkare,
flera adjungerande kliniska adjunkter och forskningssjuksköterskor.

Kliniken har flera medarbetare som är utbildade i metodiken för risk- och händelseanalys och deltar i klinikens
analyser. Uppdraget är att 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.

Till kliniken hör även sjukhusets (förutom ortopediska
kliniken) paramedicinska enhet bestående av fysioterapeuter,
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Resultatet av analyserna återkopplas sedan till verksamheten
via ledningsgruppen och analysgrupperna, genom muntlig
information på arbetsplatsträffar och via skriftlig information
till klinikens alla medarbetare.

Förbättringsarbeten/projekt
Under året har flera förbättringsarbeten bedrivits, dels inom
den kliniska vardagen och i patientkontakter och dels inom
olika administrativa centrala aktiviteter. Till exempel:
• Samverkansprojekt med onkologen för att öppna ny vårdenhet med 12 vårdplatser
• Tidböcker på MC
• Genomlysning av samtliga besök på MC
• Av- och ombokning för patienterna via 1177
• Digitala patientkontakter
• IBD- och Leversjuksköterskeledd mottagning
• Palliativa registret
• Pleur-X behandling
• Endokarditflödet
• Läkemedelsprojekt med klinisk apotekare
• NOVA tablets för bedsidemonitorering

Produktion och personaldata
Produktion

2018

2017

4 804

4 669

494

235

Slutenvård
Vårdtillfällen, akut
Vårdtillfällen, elektivt
Öppenvård
Besök, akut

55

57

Besök, elektivt

31 091

29 360

varav öppenvård

23 286

21 280

varav dagvård

7 808

8 080

DRG poäng

7 422

6 673

Medelvårdtid, dygn

4,68

4,83

Personal

Totalt

Läkare

69

Resultat

Paramedicin

28

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

Sjuksköterska

71

Undersköterska

56

Sjukhusservice

7

Medicinsk sekreterare

33

Stabsstöd*

12

Totalt anställda

276

* stabsfunktioner inklusive verksamhetschef, vårdenhetschef, ekonomi & HR, kvalitetscontroller, IT med flera. Personaldata FTE (full
time employee) omräknat till heltidstjänster december 2018.

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

2

Uppdaterad: 19-03-15-13:44

