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Inledning 

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom Södertälje sjukhus är integrerat i vårt ledningssystem 
och beskrivs utifrån våra skyldigheter enligt lagar och förordningar. Liksom tidigare år har vi valt 
att integrera patientsäkerhetsberättelsen med redovisningen av vårt övriga kvalitetsarbete 
inklusive resultaten av ett urval av kvalitetsindikatorer. 
 
Södertälje sjukhus har under 2018 haft den högsta patienttillströmningen hittills. Antalet sökande 
till akutmottagningen, inklusive närakut, har ökat med nästan 18 procent jämfört med 2017, detta 
i kombination med ett mycket bekymmersamt vårdplatsläge. Belastningen på 
slutenvårdsavdelningarna har under flera år varit mycket hög med en näst intill kronisk 
beläggning på över 100 procent. Bristen på vårdplatser har under 2018 lett till att patienter har 
blivit kvar på akutmottagningen i väntan på en ledig sängplats alldeles för länge, i vissa fall över 
natten.  
 
Patientinflödet i kombination med bristen på vårdplatser har påverkat door-to-door tiderna på 
akuten negativt. Under året har sjukhuset arbetat aktivt med att förbättra läget, bland annat har 
ett speciellt snabbspår för patienter över 80 år införts, Silverexpressen. Syftet är att snabba upp 
handläggningstiden på akuten för dessa sköra patienter som oftast far illa av att ligga länge på en 
akutmottagning. Andelen återinläggningar inom 7 dagar inom slutenvården för patienter över 80 
år är, med god marginal, under målnivån. Resultatförbättringen jämfört med föregående år kan 
tillskrivas ett prisbelönt arbete med telefonuppföljningar. 
Den totala produktionen, mätt i antal vårdtillfällen och besök, har ökat kraftigt jämfört med 
föregående år. Totalt har sjukhuset producerat 3,3 procent (456 vårdtillfällen) och 6,9 procent 
(8 847 besök) mer än föregående år, alla uppdrag inräknade. 
Antalet förlossningar har fortsatt öka under 2018, totalt skedde 2 304 förlossningar på sjukhuset 
varav omkring 20 procent hänvisas från övriga länet. Jämfört med år 2015, då förlossningarna 
uppgick till 1 553, har verksamheten ökat med drygt 48 procent. 
 
I mitten av maj öppnades en närakut på Södertälje sjukhus på uppdrag av HSN. Närakuten drivs 
av sjukhuset och är en integrerad del i den befintliga akutmottagningen. Sjukhusets 
akutmottagning har sedan tidigare haft en hög andel av vuxna lättare fall som nu klassas som 
närakutpatienter och regleras inom befintligt omställningsavtal. Tillkommande i 
närakutuppdraget jämfört med tidigare är att sjukhuset nu även tar emot barn vilket regleras i ett 
tilläggsavtal med HSF. 
 
Sommaren 2018 var mycket ansträngd. Bristen på vårdplatser medförde att patienter fick vänta på 
akutmottagningen i väntan på en ledig sängplats, i vissa fall över natten. Belastningen på 
sjukhuset påverkades även av rådande klimat. På vårdavdelningarna redovisades temperaturer 
som låg långt över det normala vilket självklart påverkade både patienter och medarbetare. 
Sjukhusledningen försökte underlätta situationen genom att bland annat köpa in de fläktar som 
gick att uppbringa samt flaskvatten, att ha lättillgängligt för både patienter och personal. 
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Övergripande mål och strukturer 

På Södertälje sjukhus sätter vi patienten först. Därför är det naturligt för oss att arbeta med 
ständiga förbättringar. Som chefer på sjukhuset är vi övertygade om att det är medarbetarnas 
kunskap och engagemang som leder till förbättringar. Vår uppgift är att skapa bästa möjliga 
förutsättningar och coacha medarbetarna. Inom flera verksamheter på vårt sjukhus finns en vana 
att arbeta i enlighet med Lean. Detta är ett av 
flera gångbara sätt att arbeta med 
förbättringsarbete. Det är avgörande att 
medarbetarna är delaktiga i, och bidrar till, att 
forma sättet att arbeta med förbättringar. Vi 
ska lära av varandra och de goda exempel på 
lyckat förbättringsarbete som finns. 

 

Övergripande mål och strategier för kvalitets- 
och patientsäkerhetsarbetet är sammanfattade 
i vår kvalitetspolicy, som lyder: 

 

Södertälje Sjukhus AB ska erbjuda sina patienter 
högkvalitativ och säker vård med hög 
tillgänglighet samtidigt som kompetent personal 
och optimala mellanmänskliga möten bidrar till 
tillit och tilltro samt hög patient/kundnöjdhet. 
Patient och närstående ska visas omtanke och 
respekt.  

Erfarenheter från avvikelsehanteringen ska användas i det förebyggande riskhanteringsarbetet. 
Sjukhuset ska ta till vara förslag och klagomål från patienter, närstående och personal. Vård ska 
produceras i ändamålsenliga lokaler för att tillfredsställa patienternas behov samt svara upp mot 
hygieniska och medicintekniska krav.  

Genom intern samverkan och gott samarbete ska Södertälje Sjukhus AB vara en god och trygg 
arbetsgivare som erbjuder sin personal möjligheten att kompetensutvecklas samtidigt som sjukhuset 
uppfyller de mål som är satta av beställaren och lever upp till externa lagar och krav.  

I god samverkan såväl internt som med externa aktörer ska Södertälje Sjukhus AB sträva efter ständiga 
förbättringar inom vården och den egna verksamheten med patientens behov i fokus. 
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Organisation och ansvar 

Linjeorganisation  
(per sista december 2018) 
 

 
 
Ansvar och organisation för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 
 
Ytterst ansvarig för all verksamhet inom sjukhuset är vd, som i sin stab har stöd för kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet hos chefläkaren, som i sin tur är chef för Avdelningen för Patientsäkerhet 
och kvalitet. Inom avdelningen arbetar en omvårdnadschef (tidigare benämnd 
kvalitetskoordinator) som ansvarar för samordningen av kvalitetsfrågor och som tillsammans med 
chefläkaren utgör förbindelselänken mellan externa kravställare och sjukhusets interna arbete 
med dessa frågor.  Till avdelningen hör sjukhusapotekare, miljösamordnare, 
beredskapssamordnare och hygiensjuksköterska. 
För att stödja patientsäkerhets- och utvecklingsarbetet finns ett kvalitetsråd inom sjukhuset där de 
lokalt utsedda Process- och kvalitetssamordnarna (PQ) från respektive VO deltar under 
chefläkarens och kvalitetskoordinatorns gemensamma ordförandeskap. Kvalitetsrådet har möten 
varannan vecka och rådet har totalt 12 medverkande. 
Chefläkaren och/eller omvårdnadschefen leder även arbetet i läkemedelsrådet och hygienrådet. 
Alla medarbetare har ett ansvar att delta i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet, att medverka i 
riskbedömning, avvikelserapportering och i arbetet med resultatuppföljning i sjukhusets pågående 
förbättringsarbete. 
 
Under 2018 beslutades om ett förtydligande av organisationen enligt nedanstående där även 
utbildning, innovation och forskning innefattas.  
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Struktur för uppföljning och utvärdering 

Systemstöd för kvalitetsuppföljningar, analys och visualisering 

Sjukhusets kvalitetsnätverk sammanställer kvalitetsindikatorer och resultat i olika uppföljningar, 
såsom punktprevalensmätning (PPM) av trycksår, nutrition, vårdrelaterade infektioner (VRI), 
följsamheten till basala hygien- och klädregler (BHK) och vårdprogram för screening av 
multiresistenta bakterier (MRB).   

Verksamheterna rapporterar kontinuerligt till alla relevanta nationella och regionala 
kvalitetsregister.  

Patientenkätundersökningar och patientsäkerhetskulturmätningar genomförs med 
regelbundenhet som en del av medarbetarundersökningen eller som enskild enkät. 

Resultaten av vårt kvalitetsarbete och olika uppföljningar delges chefer och ledningsgrupper inom 
berörda verksamhetsområden för analys och beslut om förbättringsåtgärder. Resultaten 
diskuteras på respektive verksamhetsområdes tavelmöte och morbiditets- och 
mortalitetskonferenser och även i sjukhusets ledningsgrupp och vid månadsuppföljningsmöten 
(MUM) med vd.  

Sjukhuset har vidareutvecklat QlikView (QV) som är en teknisk lösning för automatiserad och 
kontinuerlig uppdatering och presentation av data från ett elektroniskt datalager. Resultat från QV 
är tillgängligt för sjukhusets medarbetare på vårt intranät under rubriken Uppföljnings-portalen 
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och presenterar kvalitetssäkrad information och rapporter avseende till exempel kvalitets- och 
tillgänglighetsdata ur bland annat journalsystemet TakeCare. 

Även ett webbaserat systemstöd, Rapportor, används med främsta syfte att underlätta 
inrapportering av data i samband med olika kvalitetsuppföljningar. Systemet möjliggör 
uppföljning av resultat över tid och ger förutsättningar för analys av data genom specialdesignade 
rapporter. Resultatrapporterna auto genereras i samband med inmatning av data, vilket möjliggör 
snabb återkoppling och visualisering av resultat. Eventuellt förbättringsarbete kan därmed 
initieras direkt i vårdverksamheterna. Samtliga kvalitetsuppföljningar som genomförs som så 
kallade punktprevalensmätningar (tvärsnittsstudier) har designats i det webbaserade 
systemstödet Rapportor. 

Resultatuppföljning 
 
Verksamheterna redovisar kvalitetsresultaten regelbundet vid tertial- och helårsbokslut samt vid 
uppföljningar av verksamheternas styrkort. Sjukhusledningen har varje månad muntliga 
verksamhetsuppföljningar (MUM) med kvalitetsfokus med samtliga verksamheter. På 
sjukhusövergripande nivå har sjukhusets ledningsgrupp en strukturerad uppföljning utifrån ett 
årshjul för uppföljning, analys och beslut, som innebär att de viktigaste avvikelserna från mål 
inom alla områden, respektive risker på sjukhusnivå identifieras och beslut om åtgärder fattas. 
Dessa rutiner säkerställer ett systematiskt arbetssätt som förebygger risker, identifierar 
förbättringsmöjligheter och korrigerande åtgärder vidtas, vilket ökar sjukhusets möjligheter att nå 
uppställda mål och gällande krav. Risker, tillbud och vårdskador följs upp genom inrapporterade 
vårdavvikelser från medarbetare och patienter/närstående. 

Kvalitetsindikatorer enligt vårdavtalet med SLL 
 
Beställaren utformar och fastställer krav för kvalitetsindikatorer efter samråd med SLL:s 
specialitetsråd, olika expert- och sakkunnigfunktioner samt kvalitetsnätverk, som består av 
representanter från samtliga akutsjukhus inom SLL. 
Kvalitetsindikatorernas definitioner och målnivåer anpassas till nationella riktlinjer och krav och 
utveckling, vilket bevakas noggrant.  
Indikatorerna är dels resultatindikatorer där kravet relaterar till en viss målnivå eller 
täckningsgrad, dels nya indikatorer; där kvalitetsindikatorn är under införande eller utveckling.  
Sedan 2016 har vårdavtalets kvalitetsersättning förändrats så att en del i avtalet knyts till SLL-
gemensamma indikatorer, där Södertälje Sjukhus AB delar samma krav som de övriga 
akutsjukhusen i länet, och en del i avtalet kopplas till sjukhusspecifika indikatorer. Syftet med att 
införa sjukhusspecifika indikatorer var att möjliggöra för sjukhusen att i högre utsträckning 
identifiera specifika förbättringsområden där incitamentsmodellen kan bli en bidragande drivkraft 
i den tänkta utvecklingen. 
 
De fastställda kvalitetsmålen enligt avtal med HSF och LSF består av 12 sjukhusspecifika 
indikatorer där sjukhuset klarar målvärdet för 9 indikatorer och 66 sjukhusgemensamma 
indikatorer där sjukhuset klarar målvärdet för 63 indikatorer. Sammantaget en måluppfyllelse på 
92,7 procent avseende de sjukhusgemensamma, och85 procent av de sjukhusspecifika vilket bägge 
är bättre än föregående år. Omsatt till ersättning innebär måluppfyllelsen rätt till ca 83 procent av 
den målrelaterade ersättningen kopplad till kvalitet, vilket motsvarar ett avdrag på 980 tkr vilket 
är en halvering mot föregående års avdrag (1817 tkr). Att måluppfyllelsen mätt i ersättning blir 
lägre beror på att indikatorerna har olika viktade värden. 
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Strategiska beslut 2018 för ökad patientsäkerhet och kvalitet 
 
Under 2018 beslutades och initierades ett arbete för att lyfta vårdkvaliteten genom ”Kvalitetslyftet 
2019”. Sjukhusledningen är övertygad om att ett strukturerat medarbetardrivet 
förbättringsarbete, coachat av ett gott ledarskap, även kommer ge positiva effekter på arbetsmiljö 
och ekonomi. Förbättringsarbetet utgår från horisontella flödesprocesser där patientens resa 
genom sjukhuset och vidare till hemmet alternativt den kommunala omsorgen och primärvården, 
står i fokus. 
 
Södertälje Sjukhus AB huvudsakliga utmaning 2019-2022 är att öka vårdkapaciteten då 
patientströmmarna inom ”Framtidens hälso- och sjukvård” (FHS) i kombination med en åldrande 
befolkning ställer allt högre krav på sjukhuset. Beläggningsgraden inom slutenvården är redan 
idag över 100 procent, vilket resulterar i nedsatt flödeskapacitet. Resultatet blir ökade vårdtider, 
försämrad vårdkvalitet, negativ påverkan på arbetsmiljön och svårigheter att rekrytera och behålla 
personal, vilket i sin tur påverkar resultatet negativt. 
För att möta denna utmaning måste sjukhuset införa förändrade innovativa arbetssätt och 
effektivare flödesprocesser i kombination med fler vårdplatser. Detta kommer att ske genom två 
huvudstrategier, dels vidareutveckling av den attraktiva arbetsplatsen dels ökad 
verksamhetsutvecklingstakt med hjälp av bland annat digital teknologi. 
Det strukturerade arbetsmiljöarbetet behöver förbättras liksom möjligheten till 
kompetensutveckling för alla yrkesgrupper, chefer inbegripna. Ledarskapet och det 
multidisciplinära teamarbetet måste stärkas. Tillit och förtroende är viktiga ledord i sjukhusets 
styrmodell liksom helhetssyn, ansvar och mandat samt respekt för givna ramar och gemensamt 
fattade beslut. 
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Kvalitetslyftet 
 
Hösten 2018 fattade sjukhusledningen beslut om ett omfattande arbete för att öka patientsäkerhet 
och kvalitet inom ramen för det som kom att benämnas Kvalitetslyftet. 
Flera av punkterna innebär en ökad fokusering på redan existerande aktiviteter och andra punkter 
är rena nyheter. Några av aktiviteterna konkretiserades under 2018 (kursiva), andra åter har 
under 2018 planerats för att ta konkret form under 2019 (fetmarkerade). 
 
De beslutade punkterna i Kvalitetslyftet är: 

1. Reaktivera sjukhusets Lean-filosofi under namnet ständiga förbättringar. 
2. Engagera läkarna. Detta är en avgörande framgångsfaktor. Läkarna är ”premissgivare” 

för nästan samtliga viktiga vårdfrågor, d.v.s. det konkreta patientarbetet.  
3. Ansvaret för vårdens processer och systemkvaliteten behöver bättre tydliggöras för 

läkarkollektivet och för deras linjechefer. Vi har de senaste åren mitigerat sådana brister i 
processansvar genom att lägga detta på vårdavdelningarnas chefsjuksköterskor.  

4. Utveckla och stärk begreppet Parledarskap.  
5. Ledningen definierar VAD som ska åstadkommas men medarbetarna tar ansvar för HUR 

det ska genomföras. 
6. Återkoppla resultat. Väck medarbetarnas intresse av att följa den egna enhetens 

utveckling. 
7. Återkoppling av kvalitets- och patientsäkerhetsrelaterade resultat sker till sjukhusets 

högsta ledning (SLG) med regelbundenhet. Kvalitet är till stora delar en kulturfråga där 
uppmärksamhet och prioritering är ledningens ansvar. 

8. KTC (Kliniskt träningscentrum). Konsolideras och utvecklas ytterligare.  
9. Kvalitetsforum.  
10. Patientsäkerhetsronder (Patient Safety Rounds). Ledningen går ut i verksamheten och 

diskuterar kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor.  
11. Stärk Kvalitetsrådets uppdrag (titulatur, uppdrag etc.). En översyn har initierats och 

syftar att tydliggöra det sjukhusgemensamma uppdrag som Process- och 
Kvalitetssamordnarna har. 

12. Förbättra avvikelserapporteringen.  
13. Genomför strukturerade händelseanalyser. Använd NITHA för tillämpliga fall. 

Återkoppla resultaten. 
14. Stärk sjukhusets kvalitetsledningssystem. Utmönstra inaktuella dokument, 

uppdatera. 
 
I denna Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse kan man lyfta fram några särskilt viktiga 
aktiviteter under 2018 inom ramen för Kvalitetslyftet. 
 
Reaktivera sjukhusets Lean-filosofi under namnet ständiga förbättringar. 
Inom flera verksamheter på vårt sjukhus finns en vana att arbeta i enlighet med Lean. Detta är ett 
av flera gångbara sätt att arbeta med förbättringsarbete. Det är avgörande att medarbetarna är 
delaktiga i, och bidrar till att forma sättet att arbeta med förbättringar. Vi ska lära av varandra och 
de goda exempel på lyckat förbättringsarbete som finns. 
 
I arbetet har ett stort antal medarbetare och chefer engagerats. 

 Idékoncept – beslut september 2018 

 Utbildningsdag 7 dec för alla linjechefer och medicinskt ledningsansvariga samt 
verksamhetsutvecklare/PQ. 

 Återinförande av förbättringstavlor på alla enheter 

 Ökat medarbetarengagemang för ständiga förbättringar och sjukhusets ”nollvision” för 
överbeläggningar. 

 Kommunikation via intranätet om olika aktiviteter 

 Återkoppla medarbetardrivna förbättringsprojekt på Chef- och läkarmöten. 
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Snart förbättringstavlor på alla enheter! 

 
 
Kliniskt träningscentrum (KTC) 
Behovet av resurser och lokaler för utbildning av vårdpersonal resulterade 2018 i öppnandet av 
Kliniskt träningscentrum (KTC) i anslutning till sjukhusets HLR-verksamhet. Den hade redan 
hösten 2017 flyttats temporära lokaler på den före detta intensivvårdsavdelningen. KTC tilldelades 
projektmedel som användes för inköp av utrustning inom färdighetsträning och simulering och 
centrala utbildningar startades upp. Under 2018 har nyanställda sjuksköterskor och 
undersköterskor genomgått introduktionsutbildningar med fokus på sjukhusets mål för en god 
och säker vård. Behovet av utbildning är stort även för övriga yrkesgrupper och insatser planeras. 
KTC är under uppbyggnad och kommer under 2019 att stärkas genom ökade personella resurser 
(projektanställd KTC-samordnare och KTC-sjuksköterska) samt nya lokaler. 
 

Kvalitetsforum 
I syfte att engagera medarbetare i sjukhusets arbete med patientsäkerhet och kvalitet infördes 
hösten 2018 en ny mötesplats - Kvalitetsforum. Kvalitetsrådets verksamhetsutvecklare ansvarar 
för innehållet som ska spegla aktuella kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Medarbetare inbjuds 
också för att berätta om pågående och avslutade förbättringsprojekt som bidrar till ökad 
patientsäkerhet, kvalitet och patientnöjdhet.  Höstens program, som hölls två gånger med samma 
innehåll, innehöll kvalitetsuppföljning och PPM samt projekt om personcentrerad 
omvårdnadsrond, hygien och benproteser. Avslutningsvis gavs en återkoppling av en avslutad 
händelseanalys. Kvalitetsforum kommer att vara ett återkommande inslag varje termin i 
sjukhusets patientsäkerhets- och kvalitetsarbete. 
 
Införande av Patientsäkerhetsronder 
Beslut fattades 2018 om att införa patientsäkerhetsronder med start 2019. Syftet är att följa de 
rekommendationer som finns från SKL och som införts inom många regioner och även klinikvis 
på vissa av stockholmssjukhusen, men som ännu inte etablerats som arbetsform på Södertälje 
Sjukhus. 
 

• Att patientsäkerhetsarbetet prioriteras och efterfrågas av högsta ledningen.  
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• Att arbetet mellan patientsäkerhet och arbetsmiljö integreras för fortsatt utveckling, då 
både forskning och lagstiftning pekar på starka samband.  

• Att fortsätta mäta patientsäkerhetskultur.  
• Att arbeta långsiktigt, och kombinera patientsäkerhetskulturmätningarna med metoder 

för dialog kring säkerhetsfrågor på olika nivåer. 
 
En detaljerad planering har genomförts och de första ronderna kommer att ske i april 2019. 
Ambitionen är att genomföra 9 patientsäkerhetsronder under 2019 inom kliniska 
verksamhetsområden och att dessa upprepas med ett intervall på 12-18 månader.  
 
Medverkande från sjukhusledningen/stab är: 

• Vd (Christophe Pedroletti) 
• Chefläkare (Michael Gårdebäck) 
• Omvårdnadschef (Lena Swedberg) 
• Sjukhusapotekare (Ute Lundgren, i vissa fall) 
• Vårdhygiensköterska/Vårdhygienläkare (i vissa fall) 

 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Resultat från vårdens processer, axplock av resultat 

Geriatrik-Medicin 
 
Inom medicin, geriatrik, ASIH och SPSV följs ett flertal nationella riktlinjer samt nationella och 
regionala vårdprogram för hjärt- kärlsjukdom, antikoagulantiabehandling, KOL, diabetes, 
strokesjukvård, inflammatorisk tarmsjukdom, tromboembolisk sjukdom, minnesutredning och 
demenssjukdom samt osteoporos. Dessa uppdateras kontinuerligt och systematiskt av våra 
specialitetsansvariga läkare och överläkare verksamma inom sin specialitet. Utvecklingen av 
lokala rutiner och behandlingsdokument sker i nära samarbete med det arbete som görs inom SLL 
samt i de nationella specialistföreningarna. Genom aktivt deltagande i nationella och 
internationella konferenser och kongresser samt via uppdateringar från medicinsk vetenskaplig 
litteratur bedrivs dessutom ett kontinuerligt förbättringsarbete. 
 
Vi har under de senaste året fortsatt vårt systematiska arbete med att utveckla, uppdatera och 
skapa nya rutindokument för en bättre och säkrare sjukvård av högsta kvalitet. 
 
Verksamhetsområdet deltar i åtta nationella kvalitetsregister: 

 Demensdiagnoser registreras i SWEDEM via vår minnesmottagning 

 Dödsfall inom SPSV, ASIH, geriatrisk slutenvård registreras i Svenska Palliativregistret. 
Kranskärlssjukdom registreras i SwedeHeart samt Sephia. 

 Hjärtsviktspatienter har registrerats i RiksSvikt. 

 Diabetespatienter registreras i NDR. 

 Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom registreras i Swibreg. 

 Patienter som insjuknar i stroke registreras i RiksStroke.  
 
Hjärtsjukvården har präglats av ett systematiskt förbättringsarbete under flera år, men har haft 
brist på kardiologer under året, vilket resulterat i att våra resultat är liknande som för 2017. Vi 
fokuserar på ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt och arytmier. Avseende ischemisk hjärtsjukdom 
deltar vi i Swedeheart och Sephiaregistret som tillsammans utgör grunden för ett nytt 
kvalitetsindex avseende både det akuta förloppet och sekundärprevention.   
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Swedeheart 
 
Avseende tid till reperfusionsbehandling för ST höjningsinfarkter har vi en längre mediantid. Vi 
har fortsatt att utveckla hjärtsjukvården och samarbetet med Karolinska i syfte att korta tiderna 
till PCI. Numera finns tydliga kommunikationsvägar och rutiner för dessa patienter. Dock 
uppvisar vi fortfarande en lägre andel patienter (39 procent) med en mediantid under 60 minuter 
till PCI, detta relaterat till att alla tydliga ST-höjningsinfarkter omdirigeras i ambulans direkt till 
Karolinska. Vi delar därmed problematiken med Norrtälje sjukhus som inte heller har angio-PCI 
förmåga på det egna sjukhuset. 
 

 
 

 
 
 
 
  

Resultat av 2018 års kvalitetsindikatorer  
SLL CStG DS SÖS K STS NTS TH

96% 100% 86% 98% 98% 92% 99%

91% 100% 78% 98% 94% 71% 91%

77% 89% 93% 76% 75% 39% 30%

482 av 623 34 av 38 144 av 156 160 av 210 124 av 165 12 av 39 7 av 23

74% 88% 92% 70% 59% 67%  -

70 av 95 7 av 8 22 av 24 23 av 33 16 av 27 2 av 3

3a Tid fr reperfus ionsgrundande EKG ti l l  nå l  

vid ST-höjnings infarkt. Andel  med tid  ≤60 

min. Pat yngre än 80

Antalet patienter

Andel  med tid  ≤60 min. Pat  80 år och ä ldre

Antalet patienter

3a KranskärlssjukdomTäckningsgrad 

regis trering ti l l  RiksHia . Krav 90%. Patienter 

yngre än 80 år

Täckningsgrad avs  patienter 80 år el ler 

ä ldre. Krav 90%
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RiksStroke 
 
Under året diagnosticerades 256 patienter (118 kvinnor) med stroke. Patienter med strokediagnos, 
registreras i RiksStroke och uppgick till 249 patienter (113) kvinnor). Av dem fick 19 procent 
trombolys och 5 procent genomgick trombektomi. 
 
Ledtiden för trombolysbehandling för patienter med stroke, dvs. door to needle, uppgick till 39 
minuter och vi uppnår därmed målnivån. Resultatet är jämförbara med föregående år (40 
minuter) och vi uppvisar likvärdig resultat jämfört med SLL 2017 (38 minuter) och för riket 2017 
(39 minuter). En anledning till det goda resultatet är att vi numera ger trombolys på röntgen 
direkt efter diagnos, istället för efter transport till IVA och har därmed snabbat på förloppet. 
 

 
 

 
 
 
NDR (nationella diabetesregistret) 
 
Antalet registrerade patienter är 251 stycken. Totalt går närmare sexhundra patienter (585) på 
diabetesmottagningen, varav den största andelen är typ 1 Diabetes. Vi har ökat andelen 
registreringar under året och vi når täckningsgraden på 90 procent med god marginal, relaterat till 
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införandet av ny dokumentationsmall i journalsystemet Take Care under föregående år. Andelen 
patienter med HbA1c högre än 70 mmol/mol uppgick till 30 procent (2017; 30 procent) och 
överstiger därmed den nationella målnivån på < 20 procent. Fortfarande uppvisar vi sämre siffror 
än både SLL 2018 (18,4 procent) och riket 2018 (20,4 procent).  
 
Avseende andelen patienter som uppnår målvärdet Hba1c <52 mmol vid typ 1 diabetes ligger vi på 
10,0 procent vilket är lägre siffra än för föregående år (18,8 procent). Jämfört med övriga sjukhus i 
SLL som ligger på 25,4 procent och riket 26,5 procent finns fortfarande möjligheter till 
förbättringar. 
  
Gällande målet för blodtryck på 140/85 uppfyller 75,4 procent av våra patienter detta och är en 
liten försämring jämfört med föregående år (78 procent), och understiger resultatet för övriga 
sjukhus i SLL under 2018 (83,4 procent) och riket för 2018 (81,3 procent).  
 

 
 

Kirurgi-Ortopedi-Urologi 
 
Verksamhetsområdet (VO KOU) tillämpar aktuella nationella riktlinjer, SBU-rekommenda-

tioner, nationella och regionala vårdprogram. Från SBU kom under senare hälften av året en 

rapport som påvisade att man sparar vårdtid genom att operera patienter med akut 

gallblåseinflammation i det akuta skedet och detta har implementerats.  

 

Verksamhetsområdet rapporterar till följande nationella kvalitetsregister:  

 

Kirurgi: 

 Nationella Bråckregistret 

 GallRiks – Gallstensregistret   

 SOReg – Obesitasregistret 

 Svenska bukväggsregistret 

 Svenska kolorektalcancerregistret  
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Ortopedi: 

 Svenska höftprotesregistret 

 RIKSHÖFT – Höftfrakturregistret  

 Svenska knäprotesregistret  

 XBase – Svenska korsbandsregistret  

 Swedankle – Det nationella fotledsregistret  

 SwedeAmp 

 

Urologi: 

 Nationella prostatacancerregistret 

 Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer 

 

Proteskirurgi 

Sedan 2016 har vi infört strukturella förändringar samt ett nytt arbetssätt som rör 

ledprotesverksamheten där vi jobbar i en multiprofessionell processgrupp med förbättringsarbete. 

Vi har bland annat reducerat antalet operatörer som utför protesförsörjningar och det är alltid en 

proteskirurg med vid samtliga akuta lårbenshalsfrakturer som behöver en protes. Detta gör att 

reoperationsfrekvensen har minskat med 60 procent på de patienter som behöver en akut 

ledplastikförsörjning.  

Sedan införandet av våra nya rutiner har urvalet av operationsmetoder breddats, både avseende 

höft- och knäprotesoperationer, och täcker numera hela spektrumet av artrospatienter. Vi 

eftersträvar tydligt PAL-skap, d.v.s. en patient, en läkare. Våra patienter erbjuds hög tillgänglighet 

till protesteamet. 

Hög efterfrågan hos patienter i vårt upptagningsområde har inneburit längre väntetid till 

operationer samt ökande operationsköer. Under en treårsperiod har vi ökat produktionen från 

224 utförda protesoperationer till 346. 

SHPR (Svenska HöftProtesRegistret) registrerar patientnöjdhet. Södertälje har stigit från cirka 80 

procent till 85 procent varav en subgrupp (särskild operationsmetod) meddelar 94 procent 

nöjdhet. 

 
 
Knäprotesoperationer har ökat med 50 procent under senaste åren. Postoperativa 

komplikationer har minskat och ligger runt 1 procent. Patientnöjdheten har ökat från 

81 procent år 2016 till 91 procent år 2017 medan riksnivån ligger på 87 procent. 

 

 

År  Patientnöjdhet ett år efter 
höftproteskirurgin 

Reoperation inom 6 månader 
höftfraktur  

2014/15 81.4procent                 11,5procent 

2016/2017 85,5 procent / W-J snitt 94 procent /                  3,3 procent 
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Kvinnor och Barn, förlossningsvård 
 
Verksamhetsområdets tre inriktningar (gynekologi, obstetrik och barn) följer vårdprogram och 
rapporterar till flertalet kvalitetsregister samt mäter, följer och rapporterar de kvalitetsindikatorer 
som uppsatts av HSF för gynekologi och obstetrik. VO Kvinnor-Barn deltar i de 
sjukhusövergripande mätningarna vad gäller följsamhet till MRSA-screening, basala hygien-och 
klädrutiner och förekomst av vårdrelaterade infektioner. 
 
Tillgängligheten har generellt sett varit god inom gyn, obstetrik och barn. Mätningar av 
”patientens förlossningsupplevelse” görs kontinuerligt har fortsatt mycket goda resultat. 
Utvecklingsaktiviteten har under året varit fortsatt hög inom hela verksamhetsområdet. 
Verksamhetens arbetar aktivt för att stärka patientsäkerhet och förebygga vårdskador. Alla 
identifierade avvikelser analyseras och återförs alla i ett lärande syfte till verksamheten. Flertalet 
utvecklingsarbeten bedrivs inom verksamheten, bland annat med fokus på att minska andelen 
stora bristningar och undvikbara kejsarsnitt, samt att uppnå en jämlik vård oavsett födelseland. 
 
Vårdprogram och kvalitetsregister 

Inom barnsjukvården tillämpas de nationella och regionala vårdprogram som finns tillgängliga, 
bl.a. astma/allergi, vaccinationer, Downs syndrom, celiaki, barnfetma och neuropsykiatri. Inom 
kvinnosjukvården finns också ett flertal riktlinjer och program som följs, bl.a. normal graviditet, 
förlossning och eftervård, prevention, diagnostik och behandling av obstetriska sfinkterskador 
samt bröstkomplikationer i samband med amning. 

 

Verksamhetsområdet deltar i följande register: 

• Graviditetsregistret.  
• MFR (Medicinska födelseregistret) 
• SNQ (Svenskt neonatalt kvalitetsregister-PNQ)  
• Bristningsregistret (del av GynOp-registret) 
• Fosterdiagnostikregistret 
• IUFD-registret 
• GynOp-registret 
• Cancerregistret 
• Luftvägsregistret  
• BORIS (Barnobesitasregistret i Sverige).   
• BUSA (Nationella registret för Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD) 

 

Sjukhusspecifika indikatorer Obstetrik i HSF Omställningsavtal 

 Indikator                                    Resultat       Tolkning och analys  

Andel sectio i Robson 2B 
(inducerade förstföderskor 
som blir förlösta med 
kejsarsnitt) 

23,5 
procen

t  

Målvärde:<29,0procent. En klar förbättring Tydliga 
induktionsindikationer, induktionsplanering och arbete med time-
out m fl insatser bör ha bidragit till denna siffra.  

Andel sfinkterrupturer 
mer än halva sfinktern, 
förstföderskor 

1,6 
procen

t  

Målvärde: < 1,95 procent. Inom ramen för arbetet med att minska 
andelen stora bristningar, har flertalet utbildningsinsatser 

genomförts och rutiner förändrats 

Andel förstföderskor med 
EDA 

64,5pr
ocent  

Målvärde < 63procent. Satsning på ökad kontinuerlig närvaro 
under förlossningen pågår med förhoppningen att minska 

behovet av EDA 

 
 

Övriga mätbara mål ur patientperspektiv 
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Tillgänglighet. Inom VO Kvinnor-Barn prioriteras tillgängligheten inom vårdgarantin för både 
nybesök och behandling. Under hela 2018 har denna legat på 97-100 procent. 

Förlossningsupplevelse. Förlossningspatienter ombeds att, vid utskrivningen, skatta sin 
förlossningsupplevelse på en skala 0-10, där bästa möjliga upplevelse anges som 10. De patienter 
som skattar ≤ 3 erbjuds uppföljande samtal.  1,9 procent skattade sin upplevelse så pass lågt.  

 
Forskning och utveckling 

Under 2016/2017 fick BB Södertälje ett utökat uppdrag med en ökning motsvarande ca 1 400 -       
2 200 förlossningar/år. Målvolymen har överskridits under 2018 (2304 förlossningar) och har 
inneburit ett antal aktiviteter både för att hantera volymer och för att införa nya arbetssätt. Det 
har även under 2018 tillförts resurser via SKL, som del i en större nationell satsning på 
kvinnosjukvård. Dessa så kallade ”SKL-pengar” har fördelats inom SLL på ett större antal projekt 
som styrs via HSF i samverkan med QRC. För BB Södertälje har det inneburit bl.a. medel för att 
utveckla samverkan med MVC kring kvinnor i behov av särskilt stöd (utökad Aurora-mottagning 
för förlossningsrädda och INFÖR – individuell förlossningsförberedelse – för icke svensktalande 
kvinnor med låga kunskaper om svensk sjukvård) Vidare har verksamheten etablerat BB-hemma 
vilket innebär att familjen får hembesök av barnmorska under första veckan efter barnets födelse. 
I SKL projektet ingår även utbildningsinsatser för att minska bäckenbottenskador och förhindra 
undvikbara kejsarsnitt. Karolinska Institutet och Södertälje sjukhus har beslutat att samfinansiera 
en doktorandtjänst för att studera insatserna riktade till utlandsfödda kvinnor och familjer på BB 
Södertälje. 

 

Inom gynekologin sker en fortsatt intern utveckling av team och delprocesser t.ex. Vulva/SESAM -
mottagning, bäckenbottenmottagning och abortmottagning. 

 

Inom barnsjukvården finns en kontinuerlig utvecklingsstrategi inom respektive teamverksamhet 
som redovisas årligen. Under 2018 har fokus varit att ta fram egna mätbara kvalitetsmått då HSF 
inte (ännu) efterfrågat den typen av uppföljning. 

 

VO Vård 
 

Under året har verksamhetsområdet arbetat med att utbilda och implementera: 

 Regionalt Vårdprogram, Trycksår - Prevention och behandling  

 Regionalt vårdprogram, Nutrition med inriktning undernäring 

 Regionalt vårdprogram, Fallprevention 

 Regionalt vårdprogram, Stroke 

 Checklista för säker kirurgi, WHO 

Verksamhetsområdet arbetar aktivt med att öka användandet av Vårdhandboken som standard 
för omvårdnadsarbetet.  

 

Anestesi och intensivvård 
 

I verksamhetsområdets och sjukhusets vårdavtal anges de flesta nationella riktlinjer och SBU-
rekommendationer vilka avrapporteras enligt fastställda rutiner till beställarna. 

Verksamhetsområde Anestesi arbetar utifrån de nationella rekommendationerna om strukturerad 
kommunikation med hjälp av SBAR. 
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De regionala vårdprogram som verksamhetsområdet arbetar utifrån är bland andra; basala 
hygienrutiner och egenkontroll, donation av organ, vävnader och celler, kroniskt invasivt 
andningsstöd hos vuxna, respiratorisk insufficiens, sepsis och trycksår.  De handlingsprogram från 
Smittskydd Region Stockholm som mest frekvent berör verksamhetsområdet är de som avser 
anmälningspliktiga resistenta bakterier, Calicivirus och vårdrelaterad infektioner (VRI). 

 

 

Svensk förening för anestesi- och intensivvård (SFAI) erhåller nationella medicinska råd och 
riktlinjer specifikt för anestesi- och intensivvård. Riksföreningen för operationssjukvårds (RFOP) 
rekommendationer följs på operationsavdelningen för ett standardiserat och patientsäkert arbete. 
Smärtmottagningen arbetar utifrån särskild kompetens som valideras i samverkan med andra 
smärtkliniker och vetenskap.  

 

Verksamhetsområdet deltar i samtliga för området tillämpbara nationella och regionala 
kvalitetsregister. Flertalet av kommande kvalitetsdata, som presenteras längre fram i dokumentet 
har tagits ur aktuella register. 

 

 Svenska Intensivvårdsregistret, SIR: http://portal.icuregswe.org/utdata/, med en 
täckningsgrad 98,9 procent.  

 Svensk Perioperativt Register, SPOR: http://www.spor.se/. 
 

Den genomsnittliga mortaliteten för samtliga operationer ligger under riksgenomsnittet på STS 

AB. Av 5 170 operationer ligger 30 dagars mortalitet på 1,0 procent, 90 dagar 1,9 procent, 180 

dagar 2,6 procent och 365 dagar 3,2 procent. 

 

Kvalitetsindikatorer avseende kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård som särskilt ska redovisas 
till HSF och där verksamhetsområdet är delaktigt rör bland annat andelen patienter med 
höftfraktur som opererades inom 24 timmar. 85,3 procent av alla höftfrakturer har blivit 
opererade inom 24/h från operationsanmälan (SPOR) och 76 procent från ankomst från AKM 
(QlikView), målnivån för indikatorn är ≥75 procent och avser från ankomst till AKM. NOAK 

http://portal.icuregswe.org/utdata/
http://www.spor.se/
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preparaten är den faktor som mest påverkar patientens förutsättningar att vara optimerad för 
kirurgi/anestesi inom 24 timmar från ankomst. 

 

 

Flera fokusområden har under 2018 prioriterats för att utveckla omhändertagandet av 
patienterna, särskilt preoperativt inom dagkirurgin i samband med att Avdelning 15 genomgått en 
flytt till nya lokaler.  De verksamhetsövergripande samarbetet kring operationsplanering, 
strykningar och dess uppföljning har fortgått med standardiserade veckovisa uppföljningsmöten 
med operationsprogrammet som underlag, tillsammans med de funktioner som deltar i den 
direkta planering och styrning av operationsprocesserna från VO KOU och VO KoB. 

 

Verksamhetsområdets utvecklingsgrupper (Hygien, Sårteamet, Dialys, Dokumentation, 
Operation, Miljö, Orbit, MT, Läkemedel, Dagkirurgi, Student m fl) har arbetat vidare inom sina 
respektive uppdrag på både verksamhetsnivå och sjukhusövergripande. 

 

Fortsatt bedrivs arbete inom olika processgrupper som fokuserat arbetar mot att förbättra 
specifika processer. Bland annat deltar VO Anestesi i processgrupp Ledplastiker. Här möts 
representanter från de olika yrkeskategorier som berörs i samband med operation av höft- och 
knäplastiker. Med hjälp av systematiska förbättringsarbeten har antalet operationer ökat och 
frekvensen av tidig reoperation minskat markant både gällande knä- och höftplastik sedan 2013-
2014. 

 

 Höftledplastiker Tidig reop. Knäledsplastiker Tidig reop. 

2018 201 2,38 
procent 

145 0,68 procent 

2017 178 2,12 
procent 

150 1,9 procent 

      Källor: Svenska Höft- och knäregistret.  

 

Under året har även ett samarbete med Chalmers Tekniska Universitet upprättats i samband med 
ett examensarbete. Med hjälp av partikelmätningar och mätning av koloniserande 
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mikroorganismer (CFU) har funktionen på ventilationen inne på operationssalarna utvärderats. I 
samband med detta kunde en utvärdering av de lokala klädregler som gäller vid infektionskänslig 
implantatkirurgi utföras till förmån för möjligheten till förbättrad arbetsmiljö. Resultatet 
presenteras under våren 2019 och avser att utvecklas och fortgå i form av ett större 
forskningsprojekt. 
 

Röntgen 
 
Nationella riktlinjer, SBU-rekommendationer och regionala vårdprogram  

VO Röntgen tillämpar Nationella riktlinjer, SBU-rekommendationer, regionala vårdprogram inom 
de områden där sådana finns samt de arbetssätt som tagits fram för Standardiserade vårdförlopp 
(SVF). 
Målet är att tillgodose klinikernas behov av adekvata radiologiska utredningar. I de fall den 
önskade undersökningen inte är optimal för att besvara frågeställningen utifrån de senaste rönen, 
vilka finns beskrivna i aktuella vårdprogram och/eller i vetenskapliga tidskrifter, ändras 
undersökningsmetod så att frågeställningen kan besvaras på bästa möjliga sätt.  

 
Kvalitetsregister 

Inom den svenska radiologin finns ännu inga kvalitetsregister.  

 
Forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts under året inom 
verksamhetsområdet. 

Under året har datortomografiundersökningar med lågdosprotokoll för undersökning av lungor, 
ryggar, bäcken och höfter tagits fram i samarbete med FE Strålfysik, Siemens, RaLF och 
modalitetsansvariga sköterskor. Stråldoserna på de undersökningar som utför med 
datortomografi är nu i parietet eller längre än vid undersökning med konventionell utrustning. 
Bildinformationen är dock betydligt större med möjlighet att göra 3D rekonstruktioner etc. 

 

Paramedicin 
 
Inom verksamheten används många vårdprogram och nationella riktlinjer. De olika 
paramedicinska yrkesgrupperna har också tagit fram lokala riktlinjer för vård och behandling som 
en del i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Exempel på vårdprogram och nationella riktlinjer som används inom verksamheten 
 

- Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, 2017 
- Regionalt vårdprogram Demens, Demenscentrum SLL 
- Nationella riktlinjer för vård vid stroke, Socialstyrelsen, 2018 
- Regionalt vårdprogram Stroke, SLL 
- Regionalt vårdprogram Nutrition med inriktning undernäring, SLL 
- Socialstyrelsens riktlinjer för kost till diabetiker 
- Nationella riktlinjer för diabetesvården, Socialstyrelsen, 2017 
- Förebyggande av och behandling vid undernäring, SOSFS 2014:10 
- Regionalt vårdprogram: Prevention, diagnostik och behandling av obstetriska 

sfinkterskador, SLL, 2008 
- Riktlinjer för sjukgymnastisk behandling av patienter med obstetrisk analsfinkterruptur, 

Fysioterapeuterna, 2013 
- Nationellt vårdprogram Lymfödem, Svensk förening för lymfologi, 2018 
- Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Socialstyrelsen, 2015 (uppdatering 2017) 
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- Nationellt vårdprogram för KOL. Svensk Lungmedicinsk Förening, 2014 
- Nationellt vårdprogram Palliativ vård, Regionala Cancercentrum i samverkan, 2016 
- Nationell konsensusmodell för dyslexiutredningar, SLOF 
- Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Socialstyrelsen, 2015 (uppdatering 2018) 
- Regionalt vårdprogram Fallprevention, SLL 
- Non Invasiv Ventilation – Riktlinjer för fysioterapeutisk behandling efter extubering, 

Fysioterapeuterna, 2017 
- Riktlinjer för tidig mobilisering av vuxna patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning, 

Fysioterapeuterna, 2015 
 
Kvalitetsregister 
Under 2018 började enheten för fysioterapi registrera fysioterapivariabler i det nationella 
kvalitetsregistret Sephia. Sephia är en del av Swedeheart och inkluderar personer under 80 år som 
drabbats av hjärtinfarkt och registrerats i RIKS-HIA. Registrering sker två gånger under det första 
halvåret efter hjärtinfarkten, via mottagningsbesök, vid start samt efter avslut av rehabilitering. 
Utöver anamnestiskt samtal utförs fysiska tester. Ett standardiserat symtombegränsat cykeltest, 
tåhävningar samt axelflexion. Därutöver patientrapporterade variabler avseende fysisk kapacitet, 
fysisk aktivitet och fysisk träning med hjälp av skattningsskalor. Patienterna deltar i träning inom 
hjärtrehabilitering alternativt tränar självständigt och för träningsdagbok. Vid avslutande av 
rehabiliteringsperiod (inom 6 månader efter första besök) följs patienten upp med ett nytt besök. 
Variablerna som mäts upp registreras i ett webbaserat verktyg och ger access till statistikutdrag 
lokalt för sjukhuset. Registrering av patienter i fysioterapidelen av Sephia har påbörjats under 
senare delen av 2018 (Q3-4) varför vi först 2019 kommer att kunna se utfallet av deltagande i 
träning inom hjärtrehabilitering. Hittills har totalt 21 patienter inkluderats. 
 
 
Utvecklingsprojekt 
 
Utskrivningsteamet etablerades vid halvårsskiftet 2017 för att utveckla processen kring 
vårdplaneringar och ansvara för genomförandet av dessa på samtliga somatiska vårdavdelningar 
på sjukhuset. Utskrivningsteamet har på kort sikt förändrat hela sjukhusets arbetssätt kring 
vårdplaneringar, tillsammans med patienterna i behov av vårdplanering i samband med sin 
sjukhusvistelse. 
 
Teamet förbereder och genomför samtliga vårdplaneringar på sjukhuset, både inom 
akutsomatiken och geriatriken, och har en ledande roll i förberedelsearbetet inför införandet av 
Lagen om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS), vilket gjort Södertälje till en 
föregångare i Stockholm. Utskrivningsteamet startade som ett initiativ för att uppgiftsväxla och 
förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor i slutenvård. En utvärdering med intervjuer och 
enkätundersökningar med patienter, anhöriga, sjuksköterskor och kommunernas 
biståndsbedömare visar bland annat att Utskrivningsteamet ökat kvaliteten på vårdplaneringarna, 
sjuksköterskorna upplever betydligt mindre stress i samband med vårdplaneringar, patienterna 
känner sig delaktiga och lyssnade på och att samverkan med biståndsbedömarna har ökat. 
 
Antalet utskrivningsklara patienter på sjukhuset har på ett år minskat med 22 procent. I 
november 2018 infördes det nya arbetssättet enligt LUS. Lagen innebär nya utmaningar för 
sjukhuset och involverade aktörer i utskrivningsprocessen, som delvis fått nya roller. 
Utskrivningsteamet har blivit experter på området och fungerat som kunskapsbärare både internt 
på sjukhuset och för våra externa samarbetsparter. 
 
Utskrivningsteamet har visat sig arbeta på ett så framgångsrikt sätt att sjukhuset beslutat om att 
permanenta det 2019 under namnet utskrivningsteamet. Utskrivningsteamet belönades med 
andra pris i Region Stockholms kvalitetspris Gyllene Äpplet 2018. 
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Nutrition. För att öka grundkunskaperna inom området nutrition så är en webbutbildning via 
Lärtorget riktad mot sjuksköterskor och undersköterskor på gång genom ett innovationsprojekt. 
Webbutbildningen har testats på sjukhuset för en grupp sjuksköterskor och undersköterskor från 
både akutsomatiken och geriatriken. Syftet med webbutbildningen är bland annat att belysa vikten 
av att göra riskbedömning för undernäring på alla patienter samt att förstå 
nutritionsvårdsprocessens alla delar från riskbedömning till utvärdering. Genom att förstå sin 
egen roll och ansvarsområde i nutritionsarbetet kan patienter få den nutritionsbehandling de 
behöver och risken för utveckling av undernäring hos våra patienter kan minska. 
 

Akutmottagningen 
 
2018 har varit ett händelserikt år för VO Akut. I april gick startskottet för verksamhetsområdet att 
stå på egna ben och bli en gemensam organisation för alla medarbetare på akutmottagningen, 
oavsett yrkeskategori. Arbetet med att bygga upp en organisation och stabsfunktion startades.  
 
Under våren öppnades och invigdes Södertäljes nya närakut och akutmottagningen fick ett 
tillskott på omkring 600 nya patienter per månad. Arbetet med att bygga upp fungerande lokaler, 
bemanning och arbetssätt till närakuten har pågått under hela året.  
 
Trots det ökade patientinflödet i samband med Närakutens öppnande i maj har 
verksamhetsområdets kvalitetsparametrar legat på en stabil nivå, men tyvärr klarar vi inte de 
uppsatta målen. Under året har ett snabbspår för patienter över 80 år startats, i syfte att korta 
ledtiderna för våra mest sköra patienter på akutmottagningen. Arbetet kommer att fortsätta under 
2019.  
 
Förbättringsarbetet Akutprocessen startades under hösten, där medarbetare från olika 
yrkeskategorier deltar i syfte att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten för vår patienter, och 
arbetsmiljön för våra medarbetare.  
 
Därutöver har verksamhetsområdet och alla medarbetare arbetat aktivt för att öka samarbetet 
med övriga verksamhetsområden på sjukhuset, primärvården och den prehospitala vården.  
 
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 
Verksamhetsområdet tillämpar aktuella nationella riktlinjer, SBU-rekommendationer och 
nationella och regionala vårdprogram. Verksamhetsområdet rapporterar ännu inte till något 
kvalitetsregister, men är en del i övriga sjukhusets rapportering, då akutmottagningen är en första 
anhalt för många av sjukhusets patienter. Från och med mars månad 2019 kommer VO Akut att 
börja rapportera till Svenskt Sjukvårdsregister (SVAR). Därutöver är VO Akut delaktiga i 
rapporteringen till Frakturregistret. 
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Säker vård 

Kvalitetsindikatorer 
Sjukhuset följs upp via en lång rad kvalitetsindikatorer bland annat via de olika nationella 
kvalitetsregister som sjukhuset medverkar i. Ur dessa register ställer sedan SKL samman en årlig 
rapport Vården i Siffror. Då dessa data genomgår kvalitetssäkring så sker publikationen året efter 
datainsamling. Därför blir de senaste tillgängliga nationella jämförelserna i skrivande stund 
(2019) baserade på 2017 års resultat, men resultaten är ändå intressanta och väcker medial 
uppmärksamhet inte minst genom Dagens Medicin. Södertälje placerar sig då i gruppen plats 13-
35. 
 

 
 

 
Sjukhuset följs också upp på landstingsgemensamma samt sjukhusspecifika indikatorer. 
I nedanstående tabell redovisas de kvalitetsindikatorer/mål där sjukhuset inte uppnått målnivån 

(eller i förekommande fall miniminivån). 
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De sjukhusspecifika indikatorerna är och har varit desamma under nuvarande omställningsavtal 
(2017-2019). Som framgår av tabellen har sjukhuset tidigare år haft delvis andra indikatorer. Röd 
markering visar att målnivå inte nåtts. Man kan notera att sjukhuset nu når fler av de 
sjukhusspecifika målen jämfört med 2016. 
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Medarbetaruppföljning, Hållbart Säkerhetsengagemang (HSE) 2018 
En nyhet i 2018 års medarbetarenkät var 11 landstingsgemensamma frågor inom området 
Hållbart Säkerhetsengagemang (HSE). Svaren finns redovisade på enhetsnivå samt aggregerade 
på sjukhusnivå. Sjukhuset redovisar ett resultat som ligger mycket nära det 
landstingsgemensamma resultatet. 
 

 
 
 

 
 

Prevention mot trycksår, fallskador och undernäring 
Landstingets tre regionala vårdprogram, Fallprevention, Nutrition med inriktning undernäring 
samt Trycksår- Prevention och behandling används aktivt i arbetet inom berörda enheter. 
Utbildnings-material finns numera även på Janusinfo. 
 
Trycksår. Resultat gällande förvärvade trycksår vid årets punktprevalensmätning var 7,1 procent 
för akutsomatik, geriatrik och palliativ vård. Andelen riskbedömda inom 24 timmar från 
inskrivning till första avdelning var 85,2 procent. Samtliga avdelningar har trycksårsförebyggande 
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madrasser och material för sårvård är standardiserat över hela sjukhuset. Avdelningarna har 
utsedda representanter till sjukhusets sårteam och dokumentations-grupp. 

 
 

 
 

 
Fallskador. 184 rapporterade fall registrerades i Händelsevis under året vilket är jämförbart med 
tidigare år. Nästan alla fall sker inom de geriatriska avdelningarna. Riskbedömningar sker 
kontinuerlig vid ankomst till avdelningen. Vid de tre geriatriska avdelningarna, ASIH och palliativ 
avdelning. Fallriskbedömningar och fall skador är ett prioriterat område. Omvårdnadsronder har 
utförts för att säkra patientens miljö i vårdrummet och minska risken för fall. 
 
Nutrition. Andelen nutritionsbedömda patienter inom akutsomatiken var vid årets mätningar 
53,3 procent vilket är ett sämre resultat än året innan. Inom geriatrik och ASIH riskbedömdes 81 
procent av patienterna. 
Bristande uppföljning av kvalitetsindikatorer, resultat och förbättringsåtgärder är orsaken till att 
målen inte nås. Planen är att starta ett nutritionsteam som leds av dietist med representant från 
alla enheter. 
 

Läkemedel 
Sjukhuset har en anställd apotekare, som ingår i sjukhusets läkemedelsråd tillsammans med 
representanter från samtliga kliniska verksamheter. Läkemedelsrådet, under ledning av 
chefläkaren, sammanträder fyra-sex gånger per år och styr sjukhusets läkemedelshantering och 
övriga läkemedelsfrågor övergripande. Avvikelser inom läkemedelshanteringen bland annat i 
rapporteringssystemet Händelsevis bevakas och följs upp. Inga nya avvikelser inom området gick 
till Lex Maria-anmälan under 2017. 
 
Sjukhuset har en gemensam läkemedelslista i läkemedelsmodulen i TakeCare med underrubriker 
för de olika verksamheterna och specifika vårdprocesser. Här finns information om 
rekommenderade läkemedelsdoser och om iordningsställande/administrationsinstruktion. Dessa 
är bland annat anpassade till Kloka listan. Ingående läkemedel och övrig information uppdateras 
regelbundet i lokala läkemedelsprocessgrupper i samarbete med sjukhusapotekaren. 
Gemensamma rutiner inom sjukhuset för beredning och läkemedelsval har medfört enklare och 
säkrare läkemedelsordinationer och ökar patientsäkerheten. 
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Under året har akutmottagningens läkemedelsförråd gåtts igenom systematiskt i syfte att anpassa 
innehållet till verksamheten och anpassa antalet läkemedel. Därigenom har vi minskat antalet 
aktiva substanser, våra läkemedelskostnader och därmed fått en mer säker läkemedelshantering.  
 
Rutiner för enkel läkemedelsgenomgång i samband med in- och utskrivning i slutenvård finns 

och läkargruppen påminns regelbundet och på olika sätt om att följa dessa rutiner. Det finns 

inget enkelt sätt att mäta följsamheten till rutinen. Vid utskrivning erhåller patienten ett 

trygghetskvitto där enkel läkemedelsgenomgång ska ingå.  Av de patienter som skrevs ut direkt 

till hemmet från VO KOU 2018 erhöll totalt 76 procent av patienterna ett trygghetskvitto 

(kirurgpatienter 90 procent, ortopedpatienter 70 procent och urologpatienter 69 procent). 

Andelen patienter som skrivs ut från medicinsk slutenvård med läkemedelsberättelse och 

trygghetskvitto uppgick till 98 procent och är liknande resultat som för föregående år (100 

procent). 

 
Nedan framgår sjukhusets följsamhet till kloka listan avseende rekvisition av läkemedel respektive 

receptförskrivning av läkemedel. Receptförskrivningen sker huvudsakligen från sjukhusets 

öppenvårdsmottagningar. I relation till sjukhusets storlek står smärtmottagningen för en hög 

andel receptförskrivning och givet vårdprofilen har mottagningen svårt att följa Kloka listan. 

 

 

 

Infektionsverktyget 
Infektionsverktyget (IV) är ett nationellt IT-stöd för att dokumentera, lagra och visa information 
om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning. Det är kopplat till 
ordination/förskrivning av antibiotika i TakeCare läkemedelsmodul. Vid antibiotika 
ordination/förskrivning ska ett antal obligatoriska frågor besvaras. 
Sammantaget är Infektionsverktyget i första hand ett uppföljningsverktyg för vården med syfte att 
förebygga vårdrelaterade infektioner. På sikt har det också betydelse för att uppnå en mer rationell 
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antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. Det kan också bidra till att ge en 
överblick av förekomsten av de dokumenterade infektionerna och då även de samhällsförvärvade. 
  
Infektionsverktyget är infört inom den slutna vården + dess mottagningar i alla andra landsting 
sedan flera år tillbaka. Först ut var VGR och Uppsala som startade omkring 2011. Senast anslutna 
för 1 – 2 år sedan är Halland och Örebro. I vissa landsting – framför allt de som har Cambio 
Cosmic – är även primärvården ansluten. Capio S:t Göran har varit med åtminstone sedan 2014 
eftersom de har Cambio Cosmic. Juni 2015 stoppades ett påbörjat införandet i SLL (= TakeCare) 
pga. IT-tekniska överföringsproblem. 
 
Under hösten 2018 förbereddes införandet på Södertälje Sjukhus AB för både öppen- och 
slutenvården genom utbildningar och information. Driftstart blev 10 december och införandet 
gick problemfritt och blev framgångsrikt. Våren 2019 genomförs utbildningar för 
verksamhetsutvecklarna i hantering av uppföljningsverktyget och under 2019 kommer dessa data 
att ersätta PPM VRI och möjliggöra kontinuerliga och detaljerade analyser. 
 

Patientnära analyser (PNA) 
MTA har på uppdrag av chefläkaren hösten 2018 genomfört en inventering och tillsammans med 
Karolinska Universitetslaboratoriet KUL gått igenom våra minimibehov av kvalitetssäkrade och 
uppkopplade PNA instrument (patientnära laboratorieanalyser). 
 
Södertälje sjukhus har haft en ordentlig back-log och många gamla och inte uppdaterade PNA 
instrument. Av 104 befintliga PNA instrument saknas kvalitetssäkring och uppkoppling för 74 
instrument. I enlighet med ”Riktlinjer för patientnära analysarbete (PNA) vid Karolinska 
Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Tiohundra” 
behöv fanns behov av kvalitetssäkring.  Landstinget har också ett PNA-råd där chefläkare från 
varje vårdgivare ingår och där behandlas dessa frågor. Det har uppmärksammats den bristfälliga 
kvalitetssäkringen och uppkopplingsgraden av PNA instrumenten på Södertälje. 
 
Vi har under hösten 2018 gått igenom våra behov och funnit att vi behöver IT-licenser från KUL 
för totalt 75 instrument varav 24 redan finns inkopplade. Således behöver sjukhuset ytterligare 51 
licenser för år 2019. I december 2018 beslutas att avropa ytterligare 51 IT-licenser för PNA 
instrument från 2019. Beställare är Södertälje Sjukhus AB och leverantör är Karolinska 
Universitetslaboratoriet. Införandet sker under 2019. 
 

Medicinsk tekniska produkter   
Enheter som handhar medicinsktekniska produkter (MTP) har utsedda ombud och lokala 
instruktioner finns för varje MTP. Medicinsktekniska avdelningen (MTA) kvalitetssäkrar och 
kontrollerar regelbundet alla MTP på sjukhuset. MTA har utarbetat kvalitetsdokument i enlighet 
med ISO 9000 och infört det nationella apparatregistret, MTPReg. Kompetenskort och 
regelbundna uppföljningar genomförs av medarbetare som berörs av MTP. Inom områden med 
stort antal MTP såsom IVA och operation finns utvecklingsgrupper med MTP-ansvar och dessa 
medarbetare deltar årligen i utbildningar och SAMTIT-konferenser. 
 

Telemedicinska multidisciplinära terapikonferenser      
Telemedicinska multidisciplinära terapikonferenser (MDT) tillämpas inom flera 
verksamhetsgrenar. MDT-konferenserna bidrar till god vårdkvalitet genom förbättrad samverkan 
med Karolinska Universitetssjukhuset och andra enheter inom SLL. Samtidigt har telemedicinskt 
arbetssättet förbättrat arbetsmiljön genom reducerat behov av tjänsteresor till främst Karolinska 
Universitetssjukhuset, vilket även bidrar till lägre miljöpåverkan. 
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Ökad säkerhet för nyfödda barn     
Sjukhusets inriktning för förlossningsverksamheten är att i första hand handlägga normala 
graviditeter med förlossning från den 37:e graviditetsveckan. Neonatalavdelning saknas på 
sjukhuset men för att stärka säkerheten för de nyfödda barnen har vi sedan flera år en jourlinje 
alla dagar dygnet runt med en sjukhusbunden barnläkare med specifik nyföddhetskompetens. I ett 
avtal med Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge regleras att den neonatala bakjouren där 
även fungerar som bakjour till vår barnläkarjour. Alla i förlossningsvården inblandade 
personalkategorier genomgår regelbundet med högst två års intervall teamutbildning med 
simulatorträning (neo-HLR) på CAMST Barn Huddinge i handhavandet av kritiskt sjuka nyfödda 
barn. Återkommande utbildningar sker dessutom lokalt på förlossningsavdelningen. 

 

Ökad säkerhet inom förlossningsverksamheten 
Utbildning i dokumentation, journalregler m.m. hålls inom obstetriken fortlöpande. Barnmorskor 
och läkare deltar. HLR-utbildningar hålls kontinuerligt för alla inom VO K-B. Utbildning i 
akutobstetrik med praktiska övningar med hjälp av dockor och fantom genomförs av samtliga 
barnmorskor och läkare enligt ett rullande schema med ett intervall, för var och en, på 18-24 
månader. CTG-utbildning: Alla barnmorskor och läkare ska genomföra CTG-provet minst vart 
annat år. Akutobstetrik & Mamma-CEPS: Regelbunden träning av teamet (läkare, barnmorska och 
undersköterska) i handläggande av akuta komplikationer i samband med förlossningen. 
Rutinkollen: Inom obstetriken genomförs granskning av följsamhet till rutiner, enligt mall från 
SKL. Tio slumpmässigt utvalda journaler granskas varje månad. 
 
Särskilda riskförebyggande åtgärder utifrån ett patientärenden inom obstetrik har verksamheten 
tydliggjort rutinerna för bl.a. akuta och omedelbara sectio. Simulatorträning Neo-HLR har också 
kompletterats med lokal träning och rutinen för krishantering (vårdpersonal) vid svåra 
patientsituationer har uppdaterats. 
 

  



 
 

Kvalitets- och Patient-
säkerhetsberättelse 2018 

Diarienr 2019-0179 
30 (40) 

 

    

 

  
 

 

Patientfokuserad vård 

Nationell Patientenkät 2018 
Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga 
landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting. 
 
Södertälje – aktuellt 2018 

 Specialiserad Sjukhusvård – öppenvård 760 respondenter (utskickat 2575 enkäter) 

 Specialiserad Sjukhusvård – slutenvård 357 respondenter (utskickat 961 enkäter). Erhållit 
130 öppna svar. I redovisningen har Avdelning 26 samt gynekologi avd 19 exkluderats på 
grund av för få svar. 

 
Överlag visar resultaten för Södertälje Sjukhus patientomdömen som ligger under såväl resultatet 
för SLL samt under riket i alla dimensioner. 
 
 

 
 
 
Resultaten varierar mellan våra slutenvårdsavdelningar där två avdelningar ligger över vårt eget 
genomsnitt (Avdelning 10 och ortopedipatienter Avdelning 19) samt fyra avdelningar redovisar ett 
resultat som ligger under vårt sjukhusgenomsnitt (Avdelningar 18, 23, 20 och 27). 
Resultaten föranleder sjukhuset att analysera och åtgärda då patienternas omdöme om oss är 
viktigt för att bedriva ett förbättringsarbete. Det är ett gemensamt ansvar för alla enheter och 
personalgrupper at ta till sig resultaten och bedriva ett förbättringsarbete som dels behöver inrikta 
sig på generella insatser avseende kultur och kvalitet men även resultera i lokala och 
avdelningsvisa reflektioner och insatser. Bearbetning och sjukhusövergripande insatser har 
påbörjats och kommer att bedrivas inom ramen för Kvalitetslyftet 2019. 
 
Sjukhuset har tagit fram en åtgärdstrappa för arbetet: 

1. Hemtagning av resultat och bearbetning. 

2. Redovisning av de övergripande resultaten för sjukhusledningen. (genomfört 

2018-10-29). 

3. Återkoppla resultat på APT för processerna (läkargrupperna) samt vårdavdelningar 

och mottagningar. Varje enhet ska planera in sådan återkoppling. 
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4. Varje verksamhetsområde ansvarar för lokala handlingsplaner.  

5. Mätmetoder 

a. Mätning och analys utfall av PREM (patient recorded experience measures). 

Sådana mätningar behöver sjukhuset och avdelningarna genomföra själv då NPE 

endast genomför sina undersökningar vart annat år vilket är för glesa intervall för 

att kunna analysera effekter av vidtagna åtgärder. Metod för att analysera PREM 

ska tas fram. 

 
Vår nyligen framtagna blankett ”Vad tycker du om oss?” ska användas på bred front. 
Lämnas till patienter i såväl öppen som slutenvård. Informationsmaterial om patienternas 
rättigheter av t ex Patientnämnden, LÖF et cetera ligger lätt tillgängligt i verksamheternas olika 
väntrum. Sjukhuset efterfrågar aktivt patienternas upplevelse av den vården de erhållit. ÖPV 
enheterna Avdelning 15 och Smärtmottagningen har fortsatt att använda sig av standardiserade 
patientnöjdhetsenkäter med hjälp verktyget Rapportor och resultaten visar på en mycket hög nivå 
av patientnöjdheten. 
 

 

  
Citat från patient (Källa: Rapportor) 

 

Patientnämnden (PaN) 
Antalet klagomål till Patientnämnden (PaN) uppgick till 202 st, vissa ärenden kunde delas in i mer 
än ett problemområde eller klagomål. Antalet var avsevärt högre än föregående år (137 st) 
Sjukhuset kopplar ökningen av antalet ärenden inkommande från Patientnämnden i och med den 
nya lagstiftningen och nya rutiner hos IVO. Den största delen av klagomålen avsåg vård och 
behandling (124 st) och en fjärdedel avsåg kommunikation (35 st) och tillgänglighet (23 st), 
medan övriga klagomål (20 st) fördelades mellan omvårdnad, vårdansvar, patientjournal och 
sekretess, administration, rådgivning och ekonomi.  Cirka tre fjärdedelar av klagomålen (156 st) 
berörde de opererande specialiteterna, kvinnosjukvård och akutmottagningen.  
 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Under året anmäldes tre stycken ärenden till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) enligt lex 
Maria och antalet ärenden var något lägre än förgående år (6 st).  
 

Händelseanalyser 
Händelseanalyser görs för att utreda negativa händelser som medfört risk för eller inträffad 
allvarlig vårdskada. Syftet är i första hand att hitta systemfel och om det finns brister i det 
individuella handläggandet bland inblandad personal. Syftet är också att föreslå åtgärder som kan 
förhindra att liknande händelser inträffar i framtiden. Underlaget kan därefter användas inför en 
eventuell Lex-Maria-anmälan. 
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En grupp särskilt utsedda analysmedlemmar vid sjukhuset utbildades under våren 2017 i metoden 
NITHA, ett verktyg för ett strukturerat arbetssätt. Under 2018 initierades sex händelseanalyser 
vilka bearbetades i NITHA. 
 

Enskilda klagomål 
Under året inkom 32 stycken enskilda klagomål till sjukhusets ledning eller sjukhusets registrator. 
Två tredjedelar av dessa (28 stycken) inkom via IVO och en tredjedel (12 stycken) direkt till 
sjukhuset. Antalet klagomål var i nivå med föregående år (40 stycken). IVO har under året ändrat 
sina rutiner för hantering av klagomål och enstaka enskilda klagomål inkom via IVO som 
överlämnades till vårdgivaren (tre stycken).  
 

Hantering av klagomål och avvikelser 
Alla klagomål, avvikelser och vårdskador analyseras och utreds. Resultaten återkopplas till 
respektive verksamhet och vid behov till berörd patient och/eller närstående. Vid medicinska 
avvikelser och vårdskador handläggs dessa inom avvikelsehanteringssystemet (HändelseVis) och 
vid mer allvarliga avvikelser och vårdskador genomförs en händelseanalys. Efter utredning och 
analys vidtas lämpliga förbättringsåtgärder, vilka systematiskt följs upp. För mer information 
rörande klagomål och avvikelser hänvisas till sjukhusets kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 
som kommer att färdigställas under våren.  
 
Under året har flertalet förbättringsåtgärder verkställts för att öka tillgängligheten för patienter att 
lämna synpunkter och klagomål, bland annat har ett formulär tagits fram som finns tillgänglig på 
vårdenheter och i digital form på sjukhusets webbplats. Under 2018 inkom 67 formulär som till 
största delen rörde synpunkter på bemötande och information (26 st), omvårdnad och behandling 
(20 st) men även ett flertal med odelat positiv återkoppling (14 st). Synpunkterna kategoriseras på 
samma sätt som klagomål inkomna till Patientnämnden. Fortsatt utveckling av handläggning, 
återkoppling och uppföljning av synpunkterna i formulären kommer att göras under 2019 i syfte 
att ständigt förbättra sjukhusets vårdprocesser och bemötande. 
 
För 2018 sammanställs och analyseras även vårdavvikelser inkomna från andra vårdgivare som 
uppgick till 20 stycken rörande patienter. 
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Effektiv vård 

Medarbetardrivet förbättringsarbete 
Under 2018 har ett ambitiöst program initierats för att ta vara på organisationens inneboende 
kraft för ständiga förbättringar. Inom flera verksamheter på vårt sjukhus finns en vana att arbeta i 
enlighet med Lean. Detta är ett av flera gångbara sätt att arbeta med förbättringsarbete. Det är 
avgörande att medarbetarna är delaktiga i, och bidrar till att forma sättet att arbeta med 
förbättringar. Vi ska lära av varandra och de goda exempel på lyckat förbättringsarbete som finns. 
Fokus för arbetet har varit förbättrat flöde. 
 

 De verktyg som vi använder har uppdaterats och samlats på särskild plats på intranätet 
under Lean for Life. Bland verktygen kan nämnas: 

o 5 Varför 
o 5 S 
o Brainstorming 
o Fiskbensdiagram 
o PDSA 
o PICK Chart 
o Simbanekartläggning 
o Värdeflödesanalys 
o A3-mall 

 Nya/uppdaterade förbättringstavlor har satts upp och på en del enheter reaktiverar man 
befintliga tavlor. 

 Inom VO Vård har nu alla vårdavdelningar har börjat med ”morgoncheck-in”/pulsmöte. 

 VO Vård och VO Akut har initierat gemensamma flödesmöten. 
 

VO Paramedicin har en mycket viktig roll i sjukhusets arbete med att reaktivera Lean-filosofin. 
Man arbetar med ständiga förbättringar och har sedan flera år använt Lean som verktyg och 
arbetssätt för att utveckla och effektivisera vården. Paramedicin har en egen Leanutbildning som 
startade redan 2013 och genomförts 8 gånger. Under 2018 startades en ny Lean-grupp med 
representanter från de fem största paramedicinska yrkesgrupperna. Gruppen ska bland annat 
sprida kunskap kring Lean i sina respektive grupper och vara ett stöd i förbättringsarbetet. 
Gruppen ska också kunna vara delaktig i Lean-utbildningen. Under året avsatte paramedicins 
ledningsgrupp ett par temaeftermiddagar för att utbildas i Lean. I slutet av året utlyste 
verksamhetschef ett tilläggsuppdrag för förbättringsledare Lean, som tillsattes under 2019. 
Samtliga yrkesgrupper har under året infört förbättringstavlor och arbetar aktivt med dessa. 
 
Paramedicin har också arbetat vidare med dagliga avstämningar inom de olika grupperna. Utifrån 
gemensamma prioriteringar som tidigare arbetats fram fördelas resurserna över processgränserna 
dit de för dagen bäst behövs. Dagliga avstämningar är också ett sätt att utjämna belastningen för 
medarbetarna och säkerställa att patienterna med störst behov får vård och rehabilitering. 
 

Övriga flödesfokuserade insatser 
 För utlokaliserade patienter: permanent bemannad rondande läkare inklusive akuten är 

klart och tydliggjort i schemat. 

 Multiprofessionella grupper inom medicin och geriatrik arbetar med frågan att ta fram nya 
rutiner och höja tempot i införande av prio-ronder och utskrivning före klockan 11 för de 
patienter som förväntas gå hem. Samma gruppering jobbar också med tidigareläggning av 
hela hemplaneringsprocessen eftersom kommunerna har 3 dagar.  

 Utbildning av Geriatrikens läkare i utskrivnings-/vårdplaneringsprocessen och Webcare är 
genomförd. 

 Förstärkta medicinronder på helgerna är genomfört på test. 
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Kurs i produktionsplanering 
Under hösten 2018 genomfördes en mycket ambitiös utbildning på initiativ från VO KOU, där 
samtliga kliniska verksamhetsområden inviterades. Kursen hölls av Ritva Rosenbäck under 
namnet ”Nivåvis produktionsstyrning och planering för Södertälje Sjukhus AB” och innefattade 
två hela kursdagar per individ, totalt mer än hundra deltagare fördelat på cirka tio kurstillfällen. 
Kursen var mycket uppskattad och gav värdefull kunskap i synen på flöden och köer på strategisk 
och operativ nivå och hur man ska kunna arbeta bort flaskhalsar. Kurslitteratur var boken 
”Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt” av Ritva Rosenbäck. 
 

Andra exempel (axplock) på arbete för en effektiv vård 
 
VO Röntgen 
Sedan några år tillbaka produktionsplanerar VO Röntgen systematiskt varje vecka och har genom 
det arbetet helt arbetat bort de tidigare väntetiderna till undersökning. Förbättringsarbete för 
arbetsflöden, metoder och identifierade störningar i verksamheten hanteras med hjälp av ”post-it-
lappar” som personalen publicerar på förbättringstavla. Förslag och störningar redovisas och 
bearbetas regelbundet i anslutning till APT. 
 
VO Anestesi 
Projektet Patient i rätt tid, som initierades 2017, har fallit ut mycket väl med individualiserade 
ankomsttider för de dagkirurgiska patienterna samt att merparten av alla slutenvårdspatienter 
numer ankommer via Avdelning 15 och förbereds inför sin operation. Målen för projektet nåddes i 
och med förkortade väntetider innan operation, kortare vårdtider för slutenvården och bättre 
interna flöden. Detta projekt har fortsatt falla ut väl trots att Avdelning 15 evakuerats till mindre 
lokaler, i avvaktan på renovering av nya avdelningen. 
 
VO Paramedicin 
Verksamheten har ingått i ett forskningsprojekt från Kungliga Tekniska Högskolan med 
frågeställningen: Vilken betydelse har lärande under pågående verksamhetsutveckling för 
medarbetares välmående och engagemang? Forskningsprojektet syftar till att skapa en fördjupad 
förståelse för vilken betydelse lärande har på individ-, grupp- och organisationsnivå – under 
pågående verksamhetsutveckling – för främjandet av medarbetares välmående och engagemang. 
Verksamheten har varit del av projektet som ett positivt exempel på en lärande organisation. 
 
Enheten för fysioterapi har genomfört ett förbättringsarbete där patientflödet kartlagts. Tre 
områden har framkommit som är avgörande för gott patientflöde: tidig mobilisering, tidig 
förberedelse för SIP/hemgång samt samarbete med kommun, primärvård och anhöriga.  
 
Enheten för logopedi har under året gjort ett förbättringsarbete för att öka tillgängligheten, bland 
annat genom att öka antalet nybesökstider löpande för att motverka köbildning. Under perioder 
med färre nybesök nyttjas tiderna istället till extra resurskrävande besök. 
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Jämlik vård 

Anpassning till patientgrupper med särskilda behov     
Sjukhuset arbetar i enlighet med SLLs program, ”Mer än bara trösklar”, rörande delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning avseende bemötande, kommunikativ tillgänglighet och fysisk 
tillgänglighet. Patienter med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom ges möjlighet till 
delaktighet via de individuella vårdplaneringar som görs, där såväl patienten som närstående är 
delaktiga. Lokaler och inredning är handikappanpassade inom de flesta enheterna på sjukhuset. 
Vid Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen är utrustning och undersökningsmetoder 
anpassade för att olika åldersgrupper ska kunna tas om hand på ett adekvat sätt. Särskild 
utrustning i form av ett mobilt baldakinliknande nättält finns tillgängligt för vård av patienter med 
el- överkänslighet. 
 
Södertälje sjukhus nya behandlingsbyggnad har fått en ny och tillgänglighetsanpassad skyltning. 

Rutiner för identifiering av misstänkt kvinno- och barnmisshandel  
Särskild skriftlig information om misshandel och skriftliga rutiner för att upptäcka och 
handlägga misstänkta fall av kvinnomisshandel finns på Akutmottagningen. I journalsystemet 
Obstetrix mödravårdsmodul finns ett obligatoriskt sökord ”våld” där alla blivande mödrar 
tillfrågas i enrum i denna fråga. På Södersjukhuset finns Akutmottagningen för våldtagna som har 
dimensionerats för att ta emot patienter från hela länet. Samarbetet med enheten är mycket gott 
och blivande gynekologer även vid Södertälje sjukhus auskulterar regelmässigt där.  
 
På Akutmottagningen och på Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen finns även skriftliga 
rutiner för att identifiera misstänkta fall av barnmisshandel. Medarbetare vid sjukhuset har 
samverkat i projektet ”Våld i nära relationer” med polisen, barn- och mödrahälsovården och 
sociala myndigheter i kommunerna Södertälje, Salem och Nykvarn och med ideella organisationer 
i arbetet kring kvinno- och barnmisshandel. 
 
Sjukhuset, på alla aktuella enheter, vårdar och behandlar alla barn i enlighet med FN:s konvention 
om barnets rättigheter, Barnkonventionen.   En handlingsplan vars syfte är att öka kunskapen om 
barnkonventionen, förbättra barnkompetensen hos våra medarbetare samt utveckla barns och 
ungdomars inflytande i vården har implementerats. Vidare har handboken ”Barn som är 
närstående”, vilken uppmärksammar barn som närstående till sjuka anhöriga implementerats i 
verksamheten. Handboken består av tre delar: ”Kunskapsunderlag”, ”Vägledning och 
ansvarsnivåer för verksamhetsanpassade rutiner för information och stöd” samt ”Checklista för 
vårdpersonal”. 
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Vård i rimlig tid  

Tillgänglighet 
Tillgängligheten till mottagningsbesök har försämrats inom kirurgi-, ortopedi- och 
urologimottagningen under hösten och totalt för sjukhuset var tillgängligheten vid årsskiftet 71 
procent. Stort fokus är nu på att ta fram handlingsplaner för att förbättra tillgängligheten inom 
dessa områden. Övriga mottagningar har 100 procent tillgänglighet. 
 
Jämförelsetal för de senaste åren: 

2015: 93,7 procent 
2016. 96,4 procent 
2017 96,9procent 
2018 71 procent 
 

 

Tid till behandling 
Sjukhuset fortsätter att redovisa en mycket god tillgänglighet till behandling, endast enstaka 
patienter har väntat mer än 90 dagar. Nivån har varit stabilt hög de senaste åren. 

2014 99,5 procent 
2015 98,3 procent 
2016 97,9 procent  
2017 97,9 procent 
2018 96,0 procent 
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Ledtider akutmottagningen 
52 procent av patienter > 80 år hade en vistelsetid på akutmottagningen som understeg 4 timmar 
vilket är lägre än sjukhusets målnivå på 77 procent. Sjukhusledningen har arbetat med olika 
förbättringsåtgärder bland annat införande av ett snabbspår, Silverexpressen, för patienter över 
80 år. Statistik visar att sjukhuset har ett bra omhändertagande och beslutsfattande kring dessa 
patienter. Svårigheterna att uppnå målnivån orsakas av att hälften av patienterna är i behov av en 
vårdplats efter akutbesöket och sjukhusets brist på lediga vårdplatser gör att väntan kan blir lång. 
Även patienter som kan återvända hem blir ofta kvar på akuten och påverkar därmed indikatorn 
negativt i väntan på transport, hemtjänst eller anhöriga. 93 procent av patienterna ≥ 80 år har en 
vistelsetid på akuten som understiger 8 timmar, vilket är en liten försämring jämfört med 2017. 
 
Door-to-door, andelen patienter med vistelsetid på akutmottagningen under 4 timmar, uppgick 
till 68 procent, jämfört med föregående år (70 procent). Resultatet understiger målnivån (77 
procent) men överstiger med god marginal miniminivån (52 procent) i avtalet med HSF. I och 
med närakutens öppnande i maj månad har patientantalet ökat med 17,9 procent jämfört med 
föregående år. Detta i kombination med flera vakanta tjänster på sjuksköterskesidan, framför allt 
under årets första halva, har lett till att sjukhuset inte klarar den högre målnivån. 
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Andelen verksamhetsrelaterade strykningar av planerade operationer uppgår till 

3,8 procent vilket är i samma nivå som föregående år (3,7 procent). 

 

Arbetet med att undvika inställda operationer bedrivs strukturerat genom uppföljningsmöten på 
operation veckovis samt i Styrgrupp operation och baseras på noggrann verksamhetsplanering.   
Övergripande summering av alla sena strykningar 2018 kunde visa att strykningsfrekvensen 
minskat sedan 2017, från 21,1 procent till 6,7 procent. Främst beror strykningarna på 
verksamhetens förutsättningar och de patientrelaterade orsakerna kommer på tredje och fjärde 
plats i rangordningen. 2017 noterades att flera patienter uteblev från planerad operation vilket har 
hanterats genom att både läkare och personal från Avdelning 15 kontaktar patienten nära inpå 
planerad operation, för att verifiera information och planera inför kommande besök. Detta 
initiativ har även det fallit ut väl.    
 
Tillgänglighet röntgen 

Statistikverktyget Qlickview används för att följa upp VO Röntgens produktion och kvalitet. 
Förutom produktion och väntetider för respektive modalitet följs även undersökning och 
svarstider kopplade till den medicinska prioriteten. Följande prioriteringar används idag: 

 Akut – omedelbar undersökning. 

 Inom 2 h 

 Inom 12 h 

 Inom 1-2 veckor 

 Inom 3 veckor 

 Inom 5 veckor 

 

Prioriteringen akut, inom 2 h och inom 12h uppfylls till 97 procent. 

 

För prioriteringen 1-2 veckor är fördelningen något olika beroende på modalitet.  

DT uppfylls till 97 procent 

MR uppfylls till 82 procent 

Konventionella undersökningar uppfylls till 90 procent 

 

  

Elektiva operationer Södertälje sjukhus AB     

 Antal/2018 Andel/2018 Antal/2017 Andel/2017 

Genomförda elektiva operationer 3515 93,3procent 3806 78,90procent 

Sent strukna elektiva operationer 254 6,7 procent 1020 21,10procent 

Totalt planerade elektiva operationer 3769 100 procent 4826 100 procent 
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Fokusområden rörande strategi och mål kommande år 

Under 2019 kommer ett särskilt fokus riktas mot att lyfta vårdkvaliteten genom ”Kvalitetslyftet 
2019”. Detta är beskrivet i tidigare avsnitt. Sjukhusledningen är övertygad om att ett strukturerat 
medarbetardrivet förbättringsarbete, coachat av ett gott ledarskap, även kommer ge positiva 
effekter på arbetsmiljö och ekonomi. Förbättringsarbetet utgår från horisontella flödesprocesser 
där patientens resa genom sjukhuset och vidare till hemmet alternativt den kommunala omsorgen 
och primärvården, står i fokus. 
 
Vintern/våren 2019 öppnar sjukhuset en ytterligare vårdavdelning – Avdelning 29 – med tio 
vårdplatser för geriatrik och fyra vårdplatser för internmedicin. Avdelningen blir också den 
kliniska knutpunkten för ett viktigt och uppmärksammat projekt för så kallad 
distansmonitorering. Projektet har fått ekonomiskt stöd från bland annat HSF och ska möjliggöra 
vård i hemmet av patienter som idag vårdas inneliggande, i första hand patienter med ett frekvent 
och stort slutenvårdsbehov. 
 
Under hösten 2019 kommer de akutsomatiska vårdavdelningarna flytta in i nya vårdutrymmen 
med enkelrum och långa korridorer. Erfarenheter från omvärlden visar att detta kräver nya 
arbetssätt. Vårdkapaciteten ökar markant genom att avdelningarna erbjuder totalt 24 ytterligare 
vårdplatser och även en utökad kapacitet för övervakning (telemetri) som idag är en bristresurs. 
 
Södertälje Sjukhus AB huvudsakliga utmaning 2019-2022 är att öka vårdkapaciteten då 
patientströmmarna inom ”Framtidens hälso- och sjukvård” (FHS) i kombination med en åldrande 
befolkning ställer allt högre krav på sjukhuset. Beläggningsgraden inom slutenvården är redan 
idag över 100 procent, vilket resulterar i nedsatt flödeskapacitet. Resultatet blir ökade vårdtider, 
försämrad vårdkvalitet, negativ påverkan på arbetsmiljön och svårigheter att rekrytera och behålla 
personal, vilket i sin tur påverkar resultatet negativt. För att möta denna utmaning måste 
sjukhuset införa förändrade innovativa arbetssätt och effektivare flödesprocesser i kombination 
med fler vårdplatser. Detta kommer att ske genom två huvudstrategier, dels vidareutveckling av 
den attraktiva arbetsplatsen och dels ökad verksamhetsutvecklingstakt med hjälp av bland annat 
digital teknologi. 
 
Om Södertälje sjukhus ska lyckas uppnå angivna mål och indikatorer de närmaste åren, är det helt 
avgörande att komma tillrätta med kompetensförsörjningen och bli en attraktiv arbetsgivare för 
att på så sätt skapa stabilitet i organisationen. 
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Sammanfattning 

2018 har varit ett händelserikt år för VO Akut. I april gick startskottet för verksamhetsområdet att 
stå på egna ben och bli en gemensam organisation för alla medarbetare på akutmottagningen, 
oavsett yrkeskategori. Arbetet med att bygga upp en organisation och stabsfunktion startades.  
 
Under våren öppnades och invigdes Södertäljes nya Närakut och akutmottagningen fick ett 
tillskott på ca 600 nya patienter per månad. Arbetet med att bygga upp fungerande lokaler, 
bemanning och arbetssätt till Närakuten har pågått under hela året.  
 
Trots det ökade patientinflödet i samband med Närakutens öppnande i maj har 
verksamhetsområdets kvalitetsparametrar legat på en stabil nivå, men tyvärr klarar vi inte de 
uppsatta målen. Under året har ett snabbspår för patienter över 80 år startats, i syfte att korta 
ledtiderna för våra mest sköra patienter på akutmottagningen. Arbetet kommer att fortsätta 
under 2019.  
 
Förbättringsarbetet Akutprocessen startades under hösten, där medarbetare från olika 
yrkeskategorier deltar i syfte att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten för vår patienter, och 
arbetsmiljön för våra medarbetare.  
 
Därutöver har verksamhetsområdet och alla medarbetare arbetat aktivt för att öka samarbetet 
med övriga verksamhetsområden på sjukhuset, primärvården och den prehospitala vården.  

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Verksamhetsområdet tillämpar aktuella nationella riktlinjer, SBU-rekommendationer och 
nationella och regionala vårdprogram. Verksamhetsområdet rapporterar ännu inte till något 
kvalitetsregister, men är en del i övriga sjukhusets rapportering, då akutmottagningen är en första 
anhalt för många av sjukhusets patienter. Från och med mars månad 2019 kommer VO Akut att 
börja rapportera till Svenskt Sjukvårdsregister (SVAR). Därutöver är VO Akut delaktiga i 
rapporteringen till Frakturregistret. 
 

Forsknings- och utvecklingsprojekt  
För närvarande har verksamhetsområdet inget pågående forskningsprojekt, förutom den dagliga 
utbildningen och utvecklingen av alla medarbetare. 

Säker vård 

Verksamhetsområdet arbetar systematiskt med patientsäkerhet och kvalitet i enlighet med 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
(SOSFS 
2011:9) och arbetet sker i enlighet med patientsäkerhetslagen (SOSFS 2010:659). Arbetet utförs 
kontinuerligt under året genom balanserad verksamhetsstyrning och genom uppföljning av 
verksamhetens styrkort, kvalitetsmått och avvikelser. Verksamhetsområdets resultat analyseras 
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utifrån resultat från de sjukhusgemensamma kvalitetsindikatorer som finns för hela Stockholms 
läns landsting och med resultaten i SKL:s öppna jämförelser. Verksamhetsområdets utfall 
redovisas varje månad i styrgrupp Akuten och på Arbetsplatsträffar.  
 
Patientnämndsärenden som inkommer till verksamhetsområdet utreds och återkopplas till 
berörda medarbetare inom organisationen. Ärenden av allvarlig eller mer principiell natur 
återkopplas till alla medarbetare inom verksamhetsområdet vid läkarmöten, sjuksköterskemöten 
och arbetsplatsträffar. 
 
Antal ärenden från Patientnämnden 2018 uppgick till 62 stycken, fördelade enligt nedan 

 
 

Under 2018 har verksamhetsområdet hanterat 6 ärenden till IVO, men inga som har lett till en Lex 
Maria. Numera får sjukhuset inga beslut från LÖF, varför denna statistik inte redovisas.  
 

Rapportering och uppföljning av alla avvikelser sker med hjälp av Händelsevis. Alla avvikelser tas 
upp på APT där orsak och eventuella åtgärder diskuteras. Patientärenden och klagomål hanteras 
enligt fastställda rutiner av chefsjuksköterskor och verksamhetschef. Under året har ingen 
händelse resulterat i någon händelseanalys.   
 

VO Akut Risk Tillbud Negativ händelse Antal totalt 

Antal 316 472 453 1241 

 

Under året har akutmottagningens två läkemedelsförråd gåtts igenom systematiskt i syfte att 
anpassa innehållet till verksamheten och anpassa antalet läkemedel. Därigenom har vi minskat 
antalet aktiva substanser, våra läkemedelskostnader och därmed fått en mer säker 
läkemedelshantering. För att öka säkerheten ytterligare har diskussioner förts gällande införande 
av läkemedelsautomater, men detta har fått skjutas på framtiden i brist på ekonomiska medel.  
 
Skriftliga rutiner för remisshantering och vidimering av provsvar vid frånvaro finns i 
dokumenthanteringssystemet Centuri. Schemalagd tid finns avsatt för läkare kring administrering 
såsom vidimering av provsvar, remisshantering och diktering. För strukturerad 
kommunikationsöverföring mellan olika yrkesgrupper används SBAR (Situation, Bakgrund, 
Aktuellt tillstånd, Rekommendation). Under året har även en rutin för att öka samarbetet i 
vårdlaget införts. Den innebär att vårdlaget regelbundet stämmer av och skapar sig en gemensam 
bild över de patienter som finns inom varje vårdlag och vidare planering för patienten.  
 
Verksamhetsområdet använder sig av sjukhusets och vårdhygiens riktlinjer för basala- hygien och 
klädregler (BHK) samt de anvisningar som finns gällande minskningen av risken för vårdrelaterade 
infektioner och spridning av MRB Verksamhetsområdet har en representant i sjukhusets 
hygienråd. Resultatet från årets mätningar gällande följsamhet till basala- hygien och klädregler 
visar på ett resultat kring 70 % och att det finns utrymme tillförbättringar under nästkommande 
år. Resultatet visar framför allt att vi behöver bli bättre på att sprita händerna före 
patientkontakt.  
 

Vårdinrättning Vård & 

behandling

Kommunikation Organisation & 

tillgänglighet

Omvårdnad Vårdansvar Ekonomi Patientjournal 

& sekretess

Rådgivning Övrigt Summa

Akutmottagningen, 

inklusive Närakuten 32 15 5 1 1 2 6 62
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I samband med flytt till nya lokaler byttes en stor del av den medicintekniska utrustningen ut och 
ersattes med ny teknik. Ett nära samarbete bedrivs med MT-avdelningen.  
På akutmottagningen utförs patientnära analyser (PNA) gällande blodgaser, b-glukos, HCG, 
drogtester och HB. Under året har uppgradering gjorts avseende främst kapillära prover så att 
provtagning även kan ske på barn. Alla apparater är kopplade till Take Care. Kvalitetskontroller 
görs regelbundet enligt avtal med Karolinska Universitetslaboratoriet. 
 
Akutmottagningen arbetar aktivt med att förebygga fall, trycksår och undernäring. För patienter 
som bedöms ha en ökad risk för fall, finns grindar på sängarna och regelbunden tillsyn för att 
minska att patienterna kliver upp ur sängen obevakade. Numera finns mjuka madrasser på alla 
britsar och om patienterna blir kvar länge, finns sängar med tryckavlastande madrasser att låna. 
För att minska risken för undernäring, har akutmottagningen möjlighet att servera enklare mat, 
såsom smörgåsar och dricka till patienter som förväntas stanna under en längre tid och inte har 
möjlighet att sköta sitt matintag själva eller få hjälp av närstående.  
 
VO Akut har utbildningsdagar fyra gånger per år i syfte att höja medarbetarnas kompetens inom 
olika områden. Under året har utbildning hållits kring behandling av barn, behandling av 
gynekologiska patienter på akuten, HLR och brandutbildning. Därutöver håller medarbetare från 
olika yrkeskategorier varje vecka utbildning i samband med morgonmöten, kring olika ämnen och 
beroende på säsong.  Övriga obligatoriska utbildningar för våra medarbetare är DISA 
(informationssäkerhet), grundläggande hygien, brandsäkerhet, HBTQ, grundläggande 
miljöutbildning, HLR, akutrumsövningar, Rakel-utbildning och kem- och katastrofövning. Under 
året har 17 undersköterskor och 16 sjuksköterskor utbildats i S-HLR. Två undersköterskor har 
genomfört en fördjupningskurs i akutsjukvård och fler planeras att gå utbildningen under 2019. 
På läkarsidan har en kompetensväxling skett med att anställa fler legitimerade läkare och ett till 
ST-block i akutsjukvård.  
 
Under året har en arbetsgrupp med medarbetare från alla yrkeskategorier bildats i syfte att 
arbeta med akutens flöden, arbetsmiljö och patientsäkerhet. Gruppen träffas en gång per vecka 
och arbetar enligt PDSA. De förändringar som genomförts hittills bygger dels på statistik gällande 
t.ex. patientflöden och bemanning, men också på resultat från de testperioder som genomförts 
och övriga medarbetares åsikter via enkätsvar. Hittills har fler arbetsstationer skapats för våra 
medarbetare för att öka samarbetet och dialogen kring gemensamma patienter och fasta tider för 
uppstartsmöten och avstämningar i vårdlagen har inrättats. För att våra patienter lättare ska hitta 
till röntgen och närakuten och för att våra medarbetare inte ska bli avbrutna i sitt arbete, finns 
numera markeringar i golvet till respektive enhet. Ytterligare ett projekt har resulterat i att två 
sjuksköterskor numera finns på akutrummen vid larm, dels för att öka patientsäkerheten, men 
också för att lättare kunna introducera nya medarbetare i akutrumsarbetet. Under slutet av året 
påbörjades även ett arbete med att hänvisa patienter i kassan till annan vårdinrättning. Resultatet 
av denna testperiod är ännu inte klar, men syftet med arbetet är att akutmottagningen ska ta 
hand om rätt patienter och därmed öka patientsäkerheten och kvaliteten. 
Ett parallellt projekt under året har varit att inrätta närakuten i akutmottagningens lokaler. 
Successivt har arbetet gått framåt och medarbetare från alla yrkeskategorier finns med i arbetet 
att skapa en trygg och säker miljö på närakuten.  
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Patientfokuserad vård 

Verksamhetsområdet erbjuder alla fast anställda att delta i programmet Humanistisk medicin. 
Under året deltog två medarbetare inom olika yrkeskategorier. 
Informationsmaterial om patienternas rättigheter från t.ex. Patientnämnden, Löf, SVAR och GDPR 
finns tillgängligt för våra patienter i våra väntrum och på TV-skärmar. Blanketten ”Vad tycker du 
om oss?” finns också i våra väntrum. 
Verksamhetsområdet har under året deltagit i den nationella patientenkäten där patienterna 
bedömer helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, 
kontinuitet och koordinering, information och kunskap och tillgänglighet. Mätningen gjordes 
hösten 2018 och alla resultat finns därför inte tillgängliga, men de öppna svar som patienterna får 
lämna visar att vi kan förbättra vår tillgänglighet genom kortare vistelsetid på akuten, samtidigt 
som många patienter är nöjda med den vård och behandling som erbjuds på akutmottagningen.  
 

Effektiv vård 

Under året har VO Akut blivit ett eget resursområde och har i samband med detta även påbörjat 
förbättringsarbeten inom flera områden, bl. a gällande patientsäkerhet, arbetsmiljö och 
utvecklingen av nya arbetssätt.  
 
Då akutmottagningen ofta är en första instans för våra patienter på sjukhuset, har vi ett nära 
samarbete med både slutenvården, öppenvården och röntgen. Regelbundna möten hålls för att 
ständigt förbättra vårt samarbete och våra patientflöden. För att korta tiden för de geriatriska 
patienterna på akutmottagningen finns en möjlighet att direktinlägga dessa patienter både från 
hemmet och akutmottagningen. Statistik visar att ca 50 % av de geriatriska patienterna 
direktinläggs enligt denna rutin.  
Samarbete sker också regelbundet med vårdcentralerna runt om i kommunen, för att öka 
förståelsen och förbättra omhändertagandet av våra gemensamma patienter. Möten sker 
ungefär en gång per termin. Representanter från VO Akut deltar i SPESAK-möten inom 
akutsjukvård inom landstinget.  
 
Läkemedelsförskrivning och följsamhet till Kloka Listan återspeglas i måttet Drug Utilization 90 % 
= DU 90 % och Drug Cost 90 % = DC 90 %. Måtten anger det antal läkemedel som motsvarar 90 % 
av användningen mätt i definierade dygnsdoser respektive kronor och används för att beräkna 
följsamheten till kloka listan. Avseende DU 90 % uppvisade vi en följsamhet på 86 % och för DC 90 
% redovisar vi ett resultat på 75 %. Eftersom vi under året blivit ett eget verksamhetsområde, 
finns ingen data att jämföra med för föregående år.  
 

Jämlik vård 

Sjukhuset har en utarbetad policy för bemötande av patienter med olika sexuell läggning, olika 
etniska och religiösa tillhörigheter, funktionshinder och ålder, vilken är implementerad inom 
verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet arbetar även aktivt med sjukhusets värdegrund. Inga 
klagomål som indikerar på ojämlik vård har inkommit under året. 
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 Målet är att tolk ska användas när det behövs, men i praktiken kan det i akuta lägen vara svårt att 
med kort varsel få tillgång till tolk. Telefontolk utnyttjas allt mer och en styrka är att våra 
medarbetare speglar den mångkulturella befolkningen inom vårt upptagningsområde och därför 
kan underlätta i den direkta kommunikationen med patienten.  
 
Rutiner finns för att identifiera misstänkta fall av barnmisshandel och anmälan till socialtjänsten 
vid misstanke om att barn far illa.  
 
Etiska problemfrågeställningar diskuteras regelbundet i medarbetargruppen och vid särskilt svåra 
etiska patientfall, genomförs debriefing bland involverad personal, för att dessa ska få möjlighet 
att prata och diskutera patientfallet mer noggrant. Varje eftermiddag finns även tid avsatt för 
spegling, där arbetsbelastning, arbetsfördelning och etiska dilemman kan tas upp till diskussion. 
Ansvarsområdet som etikombud är tyvärr vakant och vi har därför ingen representant i sjukhusets 
etikråd.  
 
En akutmottagning stora utmaning är att ge rätt vård i rätt tid till rätt patient. Detta diskuteras 
regelbundet hos oss bland våra medarbetare och på ledningsnivå. Målet är att de svårast sjuka 
går först i kön, tillsammans med våra äldre multisjuka patienter. I samband med närakutens 
öppnande i maj, prioriteras även de minsta barnen, före äldre och mindre svårt sjuka. Detta är 
något vi även via broschyrer, media och via direktkontakt med våra patienter försöker förmedla 
på ett tydligt sätt.  
 

Vård i rimlig tid  

På akutmottagningen prioriteras patienterna enligt RETTS och omhändertagandet sker efter 
denna prioritering. Patienter som förvarnats akutmottagningen via Rakel och övriga patienter 
med livshotande tillstånd, får ett naturligtvis ett akut omhändertagande. Patienterna triageras av 
sjuksköterska i triagefunktion, eller direkt i respektive vårdlag.  
 
Under året sökte 45083 patienter vård på akutmottagningen och är en ökning med ungefär 20 % 
jämfört med föregående år. En anledning till den stora ökningen är närakutens öppnande i maj. 
Akutmottagningen är i första hand en vuxenakut, men har även handlagt en mindre volym barn 
varje år, trots att formellt barnuppdrag saknas. Öppnandet av närakuten har resulterat i att vi 
numera tar emot barn mellan 0-18 år. Till skillnad från vuxenakuten som har öppet dygnet runt, 
har närakuten öppet alla dagar i veckan, mellan kl. 08:00- 22:00.  
 

Kvalitetsmåttet vistelsetid på akutmottagningen under 4 timmar, är ett sätt att mäta hur lång tid 
patienterna stannar på en akutmottagning för sin vård och behandling. Resultatet för 2018 visar 
att 68 % av våra patienter var bedömda och kunde lämna akutmottagningen inom 4 timmar. 
Därmed nådde vi inte målnivån på 77 %, men miniminivån på 52 %. Resultatet är också en 
försämring jämfört med föregående år.  
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Trots att vi under året startat ett snabbspår för patienter över 80 år, når vi inte målet på 97 % 
under 4 timmar för denna patientgrupp och inte heller miniminivån på 90 %. Intern statistik visar 
att vi har ett snabbare omhändertagande och beslutsfattande kring dessa patienter, men 50 % av 
patienterna över 80 år, är i behov av vårdplats efter akutbesöket. Patienterna måste ofta pga. av 
det svåra vårdplatsläget på sjukhuset, vänta på en ledig vårdplats, och är en av orsakerna till att vi 
inte når målet. 
 

 
 

Andelen patienter som vistats på akutmottagningen över 8 timmar uppgick till 4 % och är en 
ökning jämfört med föregående år, relaterat till bristen på vårdplatser. Detta framgår tydligt av 
statistiken, då neddragningar i antalet vårdplatser under sommartid, resulterade i en ökning av 
antalet patienter på akuten över 8 timmar.  
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Andelen patienter över 80 år med vistelsetid på akuten under 8 timmar uppgick till 93 %, att 
jämföra med 97 % föregående år. Vi når inte målnivån, men miniminivån, relaterat till ett ökat 
antal sökande patienter till akuten i kombination med ansträngd vårdplatssituation. 
 

 
 
Tiden fram till läkarbedömningen eller undersökningen av en patient på akutmottagningen är 
viktig för det fortsatta omhändertagandet, både när det gäller kvalitet och säkerhet och total 
handläggningstid. Tiden till första läkarbedömning har också betydelse för patientens upplevelse 
av kvalitet och delaktighet i samband med ett akutmottagningsbesök. Statistiken för 2018 visar 
att medianväntetiden till första läkarbedömning är oförändrad jämfört med föregående år.  
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Det största problemområdet har liksom föregående år varit vårdplatsbristen som är starkt 
kopplad till bristen på sjuksköterskor, men även svårigheter att bemanna upp akutmottagningen 
dygnets alla 24 timmar med rätt kompetens. Under året har vi även planerat för och flyttat vår 
akutmottagning in i nya Södertälje sjukhus med förändringar i både arbetssätt och 
schemaläggning som följd.  

 

Fokusområden rörande strategi och mål för kommande år  

1. Fokus på patienter över 80 år på akutmottagningen 
2. Säkra bemanningen gällande sjuksköterskor och akutläkare på vuxenakuten och en säkrad 

bemanning på närakuten. 
3. Fortsatt fokus på närakuten. 
4. Kompetensväxling med succesiv utfasning av olegitimerade läkare till förmån för 

legitimerad och specialistkompetenta läkare. VO Akut strävar efter höjd kompetens i alla 
yrkesgrupper. 

 
 
 
 
 
 
Bilaga, Styrkort 2019 
 
Hillevi Nilsson 
Verksamhetschef, VO Akut 



 
VO Akut 

Kvalitets- och Patient-
säkerhetsberättelse 2018 

11 (11) 

 

    

 

 Din nära specialistvård 
 

 

 



 
Verksamhetsområde Anestesi 

Kvalitets- och Patient-
säkerhetsberättelse 2018 

<diarienr> 
1 (10) 

 

    

 

 

 Din nära specialistvård 
 

 

 

 
 

Kvalitet- och Patientsäkerhetsbokslut 2018 
Verksamhetsområde Anestesi (VO AN) 

 

 
 

 

 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

      Sammanfattning 

1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård.......................................................................................... 2 

2. Säker vård ............................................................................................................................................ 4 

3. Patientfokuserad vård ......................................................................................................................... 7 

4. Effektiv vård ........................................................................................................................................ 8 

5. Jämlik vård ......................................................................................................................................... 10 

6. Vård i rimlig tid .................................................................................................................................. 10 

7. Fokusområden rörande strategi och mål för kommande år ............................................................. 10 

 
  



 
Verksamhetsområde Anestesi 

Kvalitets- och Patient-
säkerhetsberättelse 2018 

<diarienr> 
2 (10) 

 

    

 

 

 Din nära specialistvård 
 

 

Sammanfattning 

2018 har liksom 2017 varit ett händelserikt år för VO ANE, med stora förändringar inom både 
merarbetargrupperna och på chefs- och ledningsnivå. För stora delar av verksamheten har året handlat 
om att landa i de nya lokalerna och anpassa både utrustning och arbetssätt till de nya förutsättningarna. 
Året har präglats av ett jämnt flöde av medicintekniskt strul och behovet av ett kontinuerligt ökat 
samarbete mellan verksamheterna för att hantera patientflöden och upprätthålla patientsäkerhet.  

Kvalitetsparametrarna höll acceptabel nivå och gällande Basala hygien och klädregler (BHK) finns 
utvecklingspotential vilket är uppmärksammat i verksamheten och i respektive enheters/avdelningars 
ansvarsgrupper involverade i förbättringsarbeten. De standardiserade patientnöjdhetsenkäterna för ÖPV 
och SLV på sjukhuset (Rapportor) har använts flitigt och resultaten visar på hög nivå av nöjdhet. 
Patienterna känner sig trygga och väl omhändertagna och 95 % skulle rekommendera berörda enheter. 

Avdelning 15 har i samarbete med VO KOU avslutat ett framgångsrikt projekt där ankomsttiderna för de 
dagkirurgiska patienterna individualiserades. Inom detta projekt omhändertas och förbereds även 
merparten av alla slutenvårdspatienter som kommer för sin operation, först efter operation anländer de 
till respektive slutenvårdsavdelning.  

Arbetet med att undvika inställda operationer bedrivs strukturerat inom Styrgrupp operation samt 
veckouppföljningsmöte OP och baseras på noggrann verksamhetsplanering. Strykningsfrekvensen 
avseende verksamhetsrelaterade strykningar är 3,8 % och motiverar ett fortsatt fokus med hjälp av 
verksamheternas förbättringstavlor. 

1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

I verksamhetsområdets och sjukhusets vårdavtal anges de flesta nationella riktlinjer och SBU-
rekommendationer vilka avrapporteras enligt fastställda rutiner till beställarna. 

Verksamhetsområde Anestesi arbetar utifrån de nationella rekommendationerna om strukturerad 
kommunikation med hjälp av SBAR.  

De regionala vårdprogram som verksamhetsområdet arbetar utifrån är bland andra; basala hygienrutiner 
och egenkontroll, donation av organ, vävnader och celler, kroniskt invasivt andningsstöd hos vuxna, 
respiratorisk insufficiens, sepsis och trycksår.  De handlingsprogram från Smittskydd Region Stockholm 
som mest frekvent berör verksamhetsområdet är de som avser anmälningspliktiga resistenta bakterier, 
Calicivirus och vårdrelaterad infektioner (VRI).  

Svensk förening för anestesi- och intensivvård (SFAI) erhåller nationella medicinska råd och riktlinjer 
specifikt för anestesi- och intensivvård. Riksföreningen för operationssjukvårds (RFOP) rekommendationer 
följs på operationsavdelningen för ett standardiserat och patientsäkert arbete. Smärtmottagningen 
arbetar utifrån särskild kompetens som valideras i samverkan med andra smärtkliniker och vetenskap.  

Verksamhetsområdet deltar i samtliga för området tillämpbara nationella och regionala kvalitetsregister. 
Flertalet av kommande kvalitetsdata, som presenteras längre fram i dokumentet har tagits ur aktuella 
register. 

 Svenska Intensivvårdsregistret, SIR: http://portal.icuregswe.org/utdata/, med en täckningsgrad 
98,9 %.  

 Svensk Perioperativt Register, SPOR: http://www.spor.se/. 
 

 

 

http://portal.icuregswe.org/utdata/
http://www.spor.se/
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Den genomsnittliga mortaliteten för samtliga operationer ligger under riksgenomsnittet på STS AB. Av 

5170 operationer ligger 30 dagars mortalitet på 1,0 %, 90 dagar 1,9 %, 180 dagar 2,6 % och 365 dagar 3,2 

%. 

 

Kvalitetsindikatorer avseende kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård som särskilt ska redovisas till HSF 
och där verksamhetsområdet är delaktigt rör bland annat andelen patienter med höftfraktur som 
opererades inom 24 timmar. 85,3 % av alla höftfrakturer har blivit opererade inom 24/h från 
operationsanmälan (SPOR) och 76 % från ankomst från AKM (QlikView), målnivån för indikatorn är ≥75% 
och avser från ankomst till AKM. NOAK preparaten är den faktor som mest påverkar patientens 
förutsättningar att vara optimerad för kirurgi/anestesi inom 24 timmar från ankomst. Resterande 
indikatorer redovisas under punkt 2.  

 

 

Flera fokusområden har under 2018 prioriterats för att utveckla omhändertagandet av patienterna, särskilt 
preoperativt inom dagkirurgin i samband med att Avd 15 genomgått en flytt till nya lokaler.  De 
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verksamhetsövergripande samarbetet kring operationsplanering, strykningar och dess uppföljning har 
fortgått med standardiserade veckovisa uppföljningsmöten med operationsprogrammet som underlag, 
tillsammans med de funktioner som deltar i den direkta planering och styrning av operationsprocesserna 
från VO KOU och VO KoB. 

Verksamhetsområdets utvecklingsgrupper (Hygien, Sårteamet, Dialys, Dokumentation, Operation, Miljö, 
Orbit, MT, Läkemedel, Dagkirurgi, Student mfl) har arbetat vidare inom sina respektive uppdrag på både 
verksamhetsnivå och sjukhusövergripande. 

Fortsatt bedrivs arbete inom olika processgrupper som fokuserat arbetar mot att förbättra specifika 
processer. Bland annat deltar VO Anestesi i processgrupp Ledplastiker. Här möts representanter från de 
olika yrkeskategorier som berörs i samband med operation av höft- och knäplastiker. Med hjälp av 
systematiska förbättringsarbeten har antalet operationer ökat och frekvensen av tidig reoperation minskat 
markant både gällande knä- och höftplastik sedan 2013-2014. 

 

 Höftledplastiker Tidig reop. Knäledsplastiker Tidig reop. 

2018 201 2,38 % 145 0,68 % 

2017 178 2,12 % 150 1,9 % 

      Källor: Svenska Höft- och knäregistret.  

 

Under året har även ett samarbete med Chalmers Tekniska Universitet upprättats i samband med ett 
examensarbete. Med hjälp av partikelmätningar och mätning av koloniserande mikroorganismer (CFU) har 
funktionen på ventilationen inne på operationssalarna utvärderats. I samband med detta kunde en 
utvärdering av de lokala klädregler som gäller vid infektionskänslig implantatkirurgi utföras till förmån för 
möjligheten till förbättrad arbetsmiljö. Resultatet presenteras under våren 2019 och avser att utvecklas 
och fortgå i form av ett större forskningsprojekt. 

 

2. Säker vård 

VO ANE deltar aktivt i sjukhusets övergripande strategier och arbetet med att stärka 
patientsäkerhetskulturen i enlighet med SOSFS 2011:9.  
 
Avdelning 15 har under 2018 flyttat in i tillfälliga lokaler i hus 20, i direkt anslutning till både 
operationsavdelningen och uppvakningsavdelningen. Då dessa lokaler är mycket mindre än från 
föregående avdelning har ett fokuserat planeringsarbete genomförts för att optimera arbetssätten i syfte 
att fortsatt bibehålla ett högt dagkirurgiskt patientflöde. I nära samarbete med vårdhygien Stockholm har 
arbetssätt utvärderats och anpassade rutiner för att bryta smittvägar har upprättats.  
 
Verksamhetens utfall redovisas månadsvis i styrgrupp operation (SG OP) där operationsverksamhetens 
resultat samt aktuella resultat av kvalitetsregistret SPOR följs upp och utifrån resultat initieras 
förändringar. Under 2018 har verksamhetsområdet bytt verksamhetschef vilket föranlett förändringar i 
mötesupplägg och utvärdering av verksamhetens behov av genomgångar i flera forum. Styrkortet VO AN 
innehåller process, kvalitets och även kompetensmått som följs upp flera gånger under året. Varje månad 
har verksamhetschef samt respektive enhetschefer månadsuppföljning (MUM) med sjukhusledning där 
målsättning och resultat utifrån styrkortet utvärderas gemensam och åtgärder vid behov kan sättas igång. 
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För att optimera operationsuppföljningen har VO AN under 2018 fortsatt arbeta med veckouppföljning av 
operationsprogrammet genom återkommande möten på onsdagarna.  Vid dessa möten utvärderas 
operationsutfall efter frågeställningar, har vi utnyttjat operationskapaciteten optimalt, vilka faktorer ledde 
till problem i flödet och hur kan vi göra för att undvika de problem i framtiden, dessutom gås den 
kommande veckans planering igenom och dess ev frågeställningar i korthet. De problem som lokaliseras 
dokumenteras och sätts upp på förbättringstavlorna på enheterna för vidare handläggning ute i 
verksamheterna. Mötet har lett till att alla involverade parter har samma bild och får samma information 
avseende operationens utfall och planering för att kunna gemensamt identifiera utvecklingspotential. 

Under sista kvartalet av 2018 infördes infektionsverktyget på sjukhuset som engagerar läkarna och 
sjuksköterskor på verksamhetsområdet när det kommer till att förskriva antibiotika respektive 
dokumentera patienternas infarter i journalsystemet. Implementeringen fortgår under 2019 i form av 
utbildning i registrering och rapportering med hjälp av verktyget.  

 
Avvikelser 
Strukturerad rapportering och uppföljning av alla avvikelser sker med hjälp av verktyget HändelseVis. Alla 
avvikelser tas upp av ansvarig chef på respektive enhetens APT där orsak och åtgärd diskuteras. 
Rapporteringsbenägenheten hos medarbetarna har minskat något sedan 2017 och de rapporterade 
avvikelserna är uppdelade på 45 st risker, 57 st tillbud och 29 negativa händelser. 45 % av 
verksamhetsområdets rapporterade avvikelse kommer från Intensivvårdsavdelningen, två tredjedelar av 
dessa (20 st) är tillbud rapporterade från IVAs undersköterskegrupp och flera berör de medicintekniska 
områden. Anestesienheten rapporterade 35 % av avvikelser, i större grad risker än tillbud, varav flera 
gällande läkemedelshantering.  
 
Flera avvikelser (16 st) har under året berört tillgång på bemanning och kompetens inom 
verksamhetsområdet, vilka även inkluderats i en pågående händelseanalys i NITHA, där en del av 
uppdraget är att beskriva tillgängliga resurser och kompetenser under jourtid. De åtgärder som omgående 
vidtagits, i samband med initiering av händelseanalysen, avsåg att stärka upp tillgången på 
narkossköterskor jourtid. Patientärenden och klagomål hanteras enligt fastställda rutiner av 
verksamhetschef.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2017 2016 2015 

Vårdavvikelser 131 136 134 128 

Händelseanalyser 1 1 0 1 

Lex Maria 
anmälningar 

0 0 1 0 

Patientnämnden 
(PaN) 

4 2 0 1 
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Medicinteknik 

VO ANE fortsätter att arbeta systematiskt tillsammans med MT-avdelningen med kvalitetsfrågor avseende 
användning av medicinteknisk utrustning (MTP). Obligatoriska kompetenskort genomförs av medarbetare 
på de enheter som berörs av MT-produkten. Under året har Stockholmsläns landsting/Region Stockholms 
utbildningsplattform Lärtorget bytt digital plattform från PingPong till Grade/LUVIT. Detta har medfört att 
de kompetenskort knutna till medicinskteknisk utrustning, som berör verksamhetsområdet, inte 
vidareutvecklats i samma takt som tidigare i avvaktan på emigreringen till LUVIT. Utvecklingsgrupper med 
MT-ansvar finns på IVA och operation/anestesi, där den stora mängden av MT-utrustning används i den 
patientnära vården.  

På IVA, UVA och Avd 15 utförs patientnära analyser (PNA) gällande blodgasanalyser, samt blodglukos och 
Hb-värdet. Alla apparater är anslutna direkt till TakeCare och kvalitetskontroller för blodglukos och Hb görs 
enligt intern riktlinje samt underhållsavtal med Karolinska universitetslaboratoriet finns för 
blodgasapparaten. 

SBAR används sedan tidigare vid alla rapporter inom verksamhetsområdet.  

 

Kvalitetsindikatorer som särskilt redovisats till HSF från verksamhetsområdet. 

Kvalitetsindikator Enhet Mål Resultat 2018 Resultat 2017 

Följsamhet basala hygienrutiner och 
klädregler, BHK. 

VO AN 86 % 70 % 77 % 

Organdonationer (SIR) IVA Redovisa 
resultat 

100 % 100 % 

Oplanerad återinskrivning till IVA inom 
72 tim (SIR) 

IVA <3% 0,4 %  0,9 % 

Riskjusterad mortalitet (SIR) IVA  < 1,05 0,87 0,97 

Trycksår. Andel riskbedömda IVA Redovisa 
resultat 

100 %  83 % 

VRI, vårdrelaterade infektioner IVA Redovisa 
resultat 

11 %  0 % 

MRB – patient, antal korrekt 
hanterade enl vårdprogram. 

IVA Redovisa 0% 100 % 

 

Kvalitetsindikatorn VRI avser i detta fall 2 stycken patienter, varav den första erhöll en VRI på ett annat 
verksamhetsområde. Den andra patienten erhöll en VRI orsakad av den typ av IVA-vård som patienten var 
i behov av och beklagligt nog där tillhörande en vanlig komplikation. Med hjälp av utvecklingssköterska på 
IVA sker ett fokuserat arbete med att utbilda medarbetare och utveckla metoder för att minimera riskerna 
för VRI.  

Följsamheten till basal hygien och klädrutin har under året varierat stort inom verksamhetsområdet och 
påverkades troligtvis av aktuell personalomsättning både till vårdpersonal samt de hygienansvariga vilka 
genomför mätningarna. Vid IVA där resultaten varierat mest har hygiengruppen utifrån resultaten 
medverkat genom att rikta fokus på och utbildat i hygien under specifika temaveckor på avdelningen. 
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Sjukhusets interna BHK-mätningar har inkluderats i följande resultat för ett mer verklighetsförankrat 
resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetet kring MRB följs enligt tidigare rutiner med screeningar i samband med att en inneliggande patient 
har känd MRB. Resultaten från de nationella punktprevalensmätningarna säger att på IVA har 2 patienter 
inte omhändertagits korrekt enligt vårdprogram sedan intagning. Likväl som del av resultatet gällande VRI 
så har aktuella patienter befunnit sig på andra avdelningar under en längre tid innan deras vårdbehov 
föranlett IVA-vård. Bristande vårdkvalitet på andra avdelningar på sjukhuset ger då ett missvisande värde 
på den specifika avdelningen (IVA) samtidigt som den påvisar faktiska brister på sjukhusövergripande nivå. 
Mätinstrumentet kan tolka ha brister i sin validitet avseende den variation av vårdnivåer och 
avdelningstyper som mätningen appliceras på.   

Följsamheten till WHO’s checklista 2018 var 91,5% och avser följsamhet till checklistan i sin helhet, enl 
SPOR. I de nya operationssalarna finns bra förutsättningar för att visualisera WHO checklistan digitalt för 
alla i operationsteamet. 

IVA arbetar aktivt för att förebygga trycksår och undernäring. Arbetet sker strukturerat med regelbundna 
planerade lägesförändringar av patienter, med tryckavlastande madrasser och madrasser som vänder 
patienterna själv i små rörelser för att minimera risk för trycksår. Nutritionsbedömning utförs vid varje 
rondtillfälle (en gång/dygn) och nutritionen anpassas till patientens aktuella tillstånd. 

Obligatoriska utbildningar för alla medarbetare är DISA (informationssäkerhet), grundläggande hygien 
inom vården, HBTQ, brandsäkerhet och grundläggande miljö. 

 

 

3. Patientfokuserad vård 

Informationsmaterial om patienternas rättigheter av t ex Patientnämnden, LÖF etc ligger lätt tillgängligt i 
verksamhetens olika väntrum. Verksamhetsområdet efterfrågar aktivt patienternas upplevelse av den 
vården de erhållit. ÖPV enheterna Avd 15 och Smärtmottagningen har fortsatt att använda sig av 
standardiserade patientnöjdhetsenkäter med hjälp verktyget Rapportor och resultaten visar på en mycket 
hög nivå av patientnöjdheten. 

BHK – målnivå 86 % 2018 

Södertälje Sjukhus AB 77 % 

VO Anestesi 70 % 

Avdelning 15 81 % 

Intensivvårdsavdelningen 38 % 

Operation/Anestesi 88 % 

Smärtmottagningen 88 % 
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Källa: Rapportor. 

 

                            Citat från patient (Källa: Rapportor) 

Postoperativ smärtlindring utvärderas varje månad ihop med andra parametrar i styrgrupp operation. 
Standardiserade rutiner finns. Utifrån resultatet har det identifierats optimeringsbehov vid vissa 
operationer. Översyn över sövningsrutiner samt postoperativ hantering ingår i projektet i samarbete med 
smärtmottagning och VO KOU.  

4. Effektiv vård 

Projektet Patient i rätt tid, som initierades 2017, har fallit ut mycket väl med individualiserade 
ankomsttider för de dagkirurgiska patienterna samt att merparten av alla slutenvårdspatienter numer 
ankommer via avd 15 och förbereds inför sin operation. Målen för projektet nåddes i och med förkortade 
väntetider innan operation, kortare vårdtider för slutenvården och bättre interna flöden. Detta projekt har 
fortsatt falla ut väl trots att avdelning 15 evakuerats till mindre lokaler, i avvaktan på renovering av nya 
avdelningen.  

Det totala remissflödet för ÖPV/smärtmottagning har varit 623 vilket är 69 färre än föregående år (2017 = 
692). 

 

53 69

570
623

493

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2018 2017 2016

Remissflöde Smärtmottagningen

Inneliggande patienter Externa patienter



 
Verksamhetsområde Anestesi 

Kvalitets- och Patient-
säkerhetsberättelse 2018 

<diarienr> 
9 (10) 

 

    

 

 

 Din nära specialistvård 
 

 

Inställda operationer. 

 

Arbetet med att undvika inställda operationer bedrivs strukturerat genom uppföljningsmöten på operation 

veckovis samt i Styrgrupp operation och baseras på noggrann verksamhetsplanering.  De 

verksamhetsrelaterade strykningarna uppgick till 3,8 % (3,7 % 2017), målnivån var <3%. Det finns flera 

orsaker till att målnivån inte kunde hållas, dessa är bland annat vårdplatsbrist, sjukdom hos personal samt 

att akutoperationer prioriterats.  

Övergripande summering av alla sena strykningar 2018 kunde visa att strykningsfrekvensen minskat sedan 

2017, från 21,1 % till 6,7 %. Främst beror strykningarna på verksamhetens förutsättningar och de 

patientrelaterade orsakerna kommer på 3 och 4:de plats i rangordningen. 2017 noterades att flera 

patienter uteblev från planerad operation vilket har hanterats genom att både läkare och personal från 

avd 15 kontaktar patienten nära inpå planerad operation, för att verifiera information och planera inför 

kommande besök. Detta initiativ har även det fallit ut väl.    

 

Elektiva operationer Södertälje sjukhus AB     

 Antal/2018 Andel/2018 Antal/2017 Andel/2017 

Genomförda elektiva operationer 3515 93,3% 3806 78,90% 

Sent strukna elektiva operationer 254 6,7 % 1020 21,10% 

Totalt planerade elektiva operationer 3769 100 % 4826 100 % 
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För både operation och IVA finns fortfarande under 2018 kapacitetsproblem pga av utmaningen att kunna 
attrahera specialistsjuksköterskor. Omedelbar tillgänglighet till IVA eller IMA plats kan aldrig garanteras 
men VO AN har alltid närvaro av anestesi- och IVA personal. Vid eventuell platsbrist har sådan vård 
erbjudits genom att utnyttja UVA eller vårdavdelning med särskilt stöd från anestesi/IVA personal. 

5. Jämlik vård  

Alla enheter inom VO ANE använder tolkservice vid behov. Alla patienter som är i behov av intensivvård 
har rätt att få denna och inga andra prioriteringar än medicinska görs. Den medicinska bedömningen avgör 
om patienten får intensivvård eller inte. Patienter med särskilda behov har ofta personliga assistenter 
närvarande och/ eller anhöriga både på IVA och Avd 15.  
 
Utmanande etiska frågeställningar hanteras enligt sjukhusets fastställda rutiner med stöd av etikrådet och 
etikombud. Frågeställningarna analyseras med hjälp av aktörsmodellen samt de 4 vägledande principerna 
enligt Beachaump och Childress.   

6. Vård i rimlig tid 

Omedelbar tillgänglighet till IVA eller IMA plats kan inte garanteras men omedelbar tillgänglighet avseende 
anestesi- och IVA personal garanteras. Vid platsbrist har sådan vård erbjudits genom att utnyttja UVA eller 
vårdavdelning med särskilt stöd från anestesi/IVA personal. IVA-avlastningsavtalet användes inte av 
STS/VO AN men IVA har tagit emot flera patienter från andra IVA avdelningar i Sörmland och inom SLL. 
 
Operationsavdelningen har haft året runt oförändrad kapacitet för alla akuta operationer men reducerad 
kapacitet för elektiva operationer sommartid samt under hösten bla pga personalbrist. Avd 15 har haft 
reducerad kapacitet under semesterperioden då tillhörande personal stöttat arbetet på andra avdelningar 
på sjukhuset. 
  
Den dagkirurgiska avdelning 15 har fortsatt det framgångsrika konceptet med post-operativ 
telefonuppföljning av alla patienter. Telefonuppföljningen uppskattas mycket av patienterna och många 
frågor och oklarheter kan besvaras direkt dagen efter operationen. 

7. Fokusområden rörande strategi och mål för kommande år  

Rekrytering av specialistsjuksköterskor till IVA och OP är under det kommande året fortsatt ett av de 
största fokusområden för att även i fortsättningen kunna garantera ett patientsäkert omhändertagande av 
verksamhetsområdets patienter. Vidare bör uppmärksamhet fortsatt vara riktat mot sena strykningar ifrån 
verksamheten, följsamhet till hygienrutiner och klädregler samt upprätthålla acceptabel nivå på 
kompetens i förhållande till vårdnivå inom verksamhetsområdet.  

 

 

 

Södertälje, den 2019-03-15 

Ida-Linnéa Böregård    Bengt Cederlund 

Process & Kvalitetssamordnare VO AN   Tf. Verksamhetschef VO AN 
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Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Inom medicin, geriatrik, ASIH och SPSV följs ett flertal nationella riktlinjer samt nationella och 
regionala vårdprogram för hjärt- kärlsjukdom, antikoagulantiabehandling, KOL, diabetes, 
strokesjukvård, inflammatorisk tarmsjukdom, tromboembolisk sjukdom, minnesutredning och 
demenssjukdom samt osteoporos. Dessa uppdateras kontinuerligt och systematiskt av våra 
specialitetsansvariga läkare och överläkare verksamma inom sin specialitet. Utvecklingen av 
lokala rutiner och behandlingsdokument sker i nära samarbete med det arbete som görs inom SLL 
samt i de nationella specialistföreningarna. Genom aktivt deltagande i nationella och 
internationella konferenser och kongresser samt via uppdateringar från medicinsk vetenskaplig 
litteratur bedrivs dessutom ett kontinuerligt förbättringsarbete.  
 
Vi har under de senaste året fortsatt vårt systematiska arbete med att utveckla, uppdatera och 
skapa nya rutindokument för en bättre och säkrare sjukvård av högsta kvalitet. 
Verksamhetsområdet deltar i åtta nationella kvalitetsregister. Demensdiagnoser registreras i 
SWEDEM via vår minnesmottagning. Dödsfall inom SPSV, ASIH, geriatrisk slutenvård registreras i 
Svenska Palliativregistret. Kranskärlssjukdom registreras i SwedeHeart samt Sephia. 
Hjärtsviktspatienter har registrerats i RiksSvikt. Diabetespatienter registreras i NDR. Patienter 
med inflammatorisk tarmsjukdom registreras i Swibreg. Patienter som insjuknar i stroke 
registreras i RiksStroke.  
 
Hjärtsjukvården har präglats av ett systematiskt förbättringsarbete under flera år, men har haft 
brist på kardiologer under året, vilket resulterat i att våra resultat är liknande som för 2017. Vi 
fokuserar på ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt och arytmier. Avseende ischemisk hjärtsjukdom 
deltar vi i Swedeheart och Sephiaregistret som tillsammans utgör grunden för ett nytt 
kvalitetsindex avseende både det akuta förloppet och sekundärprevention.   

 
1. SWEDEHEART Avseende tid till reperfusionsbehandling för ST höjningsinfarkter har vi en 

längre mediantid. Vi har fortsatt att utveckla hjärtsjukvården och samarbetet med 
Karolinska i syfte att korta tiderna till PCI. Numera finns tydliga kommunikationsvägar 
och rutiner för dessa patienter. Dock uppvisar vi fortfarande en lägre andel patienter (39 
%) med en mediantid under 60 minuter till PCI, detta relaterat till att alla tydliga ST-
höjningsinfarkter omdirigeras i ambulans direkt till Karolinska.  
Gällande resultatet för registret SWEDEHEART når vi täckningsgraden för patienter 
under 80 år, men inte riktigt på totalen. 

 

 

Täckningsgrad patienter yngre än 80 år Tot K M
A. Totala antalet vårdtillfällen på sjukhuset under 

året för patienter yngre än 80 år med hjärtinfarkt 

som huvuddiagnos (I21-I23). 
167 38 129

B. Antalet vårdtillfällen av dessa som 

rapporterats til l  RIKS-HIA/SWEDEHEART 153 29 124

C. Andelen av vårdtillfällen med patienter yngre 

än 80 år med hjärtinfarkt (I21-I23) som 

rapporterats til l  RIKS-HIA/SWEDEHEART, % 
92% 76% 96%
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Jämfört med länets övriga sjukhus och riket i stort uppvisar vi enligt kvalitetsindex fortsatt 
goda resultat. Ytterligare förbättringar gällande täckningsgrad i både Swedeheart och 
Sephia, rökstopp och LDL-kolesterol kan göras. 
 

 
 

Under 2018 vårdades 153 patienter yngre än 80 år med hjärtinfarkt som huvuddiagnos,  
vilket är en ökning jämfört med föregående år (138 patienter 2017). Täckningsraden på 
92 % för dessa patienter är i jämförelse med föregående år (95 %). För patienter över 80 
år uppgick antalet vårdtillfällen till 25 med en täckningsgrad på 71 % vilket är en 
förbättring jämfört med föregående år. Avseende läkemdelsbehandling fortsätter vi 
uppvisa resultat liknande övriga riket. 

 
2. Sephiaregistret. Sekundärprevention mäts i Sephiaregistret och ingår i den 

övergripande kvalitetsindexen enligt ovan. Vi har tyvärr försämrat vårt resultat gällande 
täckningsgraden i registret och når inte målnivån. Däremot uppvisar vi förbättrade 
resultat jämfört med föregående år för ACE-hämmare, rökstopp och blodtryck.  

 

Täckningsgrad pat 80 år och äldre (födda 1938 eller tidigare) Tot K M
D. Totala antalet vårdtillfällen på sjukhuset under 

året för patienter 80 år och äldre med hjärtinfarkt 

som huvuddiagnos (I21-I23). 
35 15 20

E. Antalet vårdtillfällen av dessa som 

rapporterats til l  RIKS-HIA/SWEDEHEART 25 8 17

F. Andelen av vårdtillfällen med patienter 80 år 

och äldre med hjärtinfarkt (I21-I23) som 

rapporterats til l  RIKS-HIA/SWEDEHEART, %
71% 53% 85%
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2017 STSAB 93,1% 70,4% 95,9% 96,7% 88,2% 93,0% 70,4% 45,7% 62,1% 55,1% 76,4%

2018 STSAB 100,0% 39,4% 78,0% 92,6% 93,3% 80,0% 65,3% 50,0% 0,0% 49,2% 78,5%

SLL 92,8% 79,1% 84,0% 97,0% 90,7% 0,0% 67,7% 56,1% 0,0% 60,0% 77,6%
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16c. Andel rökare som slutat röka t uppmätt vid ettårsuppföljningen (efter 12-14 
månader)   

  Tot K M     

G. Samtliga patienter i diagnosgrupp I21 som är rökare vid 
insjuknandet 

28 7 21 
    

H. Antal patienter i diagnosgrupp I21 som varit rökare och 
som slutat röka vid uppföljning 12-14 månader efter 
hjärtinfarkt 

14 5 9 

    

I. Andel patienter i diagnosgrupp I21 som varit rökare vid 
insjuknandet och som slutat röka 12-14 månader efter 
hjärtinfarkt (I=H/G) 

50% 71% 43% 

    

 

 

3. RiksSvikt. Antalet registrerade patienter med nydebuterad hjärtsvikt uppgick till 44 
stycken. Vi har under året fortsatt att arbeta med att få till en systematisk registrering i 
registret, men når inte hela vägen fram. Under året har vi fortsatt arbetet med 
tvärprofessionell hjärtsviktsrond på vår hjärtavdelning där medarbetare från både 
öppen- och slutenvård träffas, identifierar och diskuterar nydebuterade 
hjärtsviktspatienter och registreringar i registret. Ytterligare förbättringar som gjorts är 
att vi har identifierat hjärtsviktspatientens gång på vår hjärtmottagning för enhetlig och 
systematisk uppföljning.  

 
4. RiksStroke. Under året diagnosticerade 256 patienter (118 kvinnor) med stroke. 

Patienter med strokediagnos, registreras i RiksStroke och uppgick till 249 patienter (113) 
kvinnor). Av dem fick 19 % trombolys och 5 % genomgick trombektomi.  
Ledtiden för trombolysbehandling för patienter med stroke, dvs. door to needle, 
uppgick till 39 minuter och vi uppnår därmed målnivån. Resultatet är jämförbara med 
föregående år (40 minuter) och vi uppvisar likvärdig resultat jämfört med SLL 2017 (38 
minuter) och för riket 2017 (39 minuter). En anledning till det goda resultatet är att vi 
numera ger trombolys på röntgen direkt efter diagnos, istället för efter transport till IVA 
och har därmed snabbat på förloppet. 

Andelen patienter som är ADL oberoende enligt registrering i RiksStroke tre månader 
efter akutfasen ligger på 68,1 procent, dvs. något lägre resultat jämfört med 2017 (72 %).  

16b. Dokumentation av rökstatus i SEPHIA vid ettårs uppföljningen (efter 12-14 månader) 

Tot K M

D. Samtliga patienter med diagnos i 

diagnosgrupp I21 redovisade i SEPHIA
64 12 52

E. Antal patienter med diagnos i 

diagnosgrupp I21 där rökstatus är redovisat i 

SEPHIA

64 12 52

F. Andelen patienter med diagnos i 

diagnosgrupp I21 där rökstatus är redovisat i 

SEPHIA, % (C=B/A)

100% 100% 100%
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Vi ligger fortsatt något lägre i förhållande till riket där andelen 2017 uppgick till 74,4 %, 
men vi ser en trend av förbättring under flera år, där även informationsflödet till 
patienter och anhöriga kontinuerligt förbättrats. 

 

Reperfusionsbehandling vid hjärninfarkt 

 
 

 
 

Door to needle vid trombolysbehandling vid hjärninfarkt 

 
 

5. NDR (nationella diabetesregistret) Antalet registrerade patienter är 251 stycken. Totalt 
går närmare sexhundra patienter (585) på diabetesmottagningen, varav den största 
andelen är typ 1 Diabetes. Vi har ökat andelen registreringar under året och vi når 
täckningsgraden på 90 % med god marginal, relaterat till införandet av ny 
dokumentationsmall i journalsystemet Take Care under föregående år. Andelen 
patienter med HbA1c högre än 70 mmol/mol uppgick till 30 % (2017; 30 %) och 
överstiger därmed den nationella målnivån på < 20 %. Fortfarande uppvisar vi sämre 
siffror än både SLL 2018 (18,4 %) och riket 2018 (20,4 %).  

 
Gällande målet för blodtryck på 140/85 uppfyller 75,4 % av våra patienter detta och är en 
liten försämring jämfört med föregående år (78 %), och understiger resultatet för övriga 
sjukhus i SLL under 2018 (83,4 %) och riket för 2018 (81,3 %).  

Sjukhusets resultat, totalt reperfusionsbehandling

K M

A. Samtliga insjuknade i hjärninfarkt 172 82 90

B. Antalet insjuknade i hjärninfarkt  

som fått reperfusionsbehandling i 

överensstämmelse med kriterierna. 
33 11 22

C. Andelen patienter av totala antalet 

patienter med hjärninfarkt som fått 

reperfusionsbehandling, % (C=B/A)
19% 13% 24%

K M

A. Samtliga insjuknade i hjärninfarkt 161 78 83

B. Antalet insjuknade i hjärninfarkt  

som fått trombektomibehandling i 

överensstämmelse med kriterierna. 

8 2 6

C. Andelen patienter av totala antalet 

patienter med hjärninfarkt som fått 

trombektomibehandling, % (C=B/A)
5% 3% 7%

Tot K M

Samtliga insjuknade i hjärninfarkt i 

målgruppen som fått 

trombolysbehandling i 

överenstämmelse med kriterierna. 

28 10 18

Mediantid 39 35 40
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Avseende andelen patienter som uppnår målvärdet Hba1c <52 mmol vid typ 1 diabetes 
ligger vi på 10,0 % vilket är lägre siffra än för föregående år (18,8 %). . Jämfört med övriga 
sjukhus i SLL som ligger på 25,4 % och riket 26,5 % finns fortfarande möjligheter till 
förbättringar.  
80,7 % av våra patienter med diabetes typ 1 genomgår ögonbottenundersökning och vi 
ligger på liknande nivå som tidigare år. Dessa siffror kan jämföras med övriga sjukhus 
inom SLL som uppnår andelen 88,2 % och för hela riket på 87,7 % med undersökningar 
vartannat år.  
 

 
  

 
 

6. SWIBREG. I Swibreg registreras de patienter med inflammatorisk tarmsjukdom som 
behandlas med biologiska och immunmodulerade läkemedel. Vi påbörjade detta register 
under 2015 och har ökat antalet registrerade patienter i registret för varje år. Under 2018 
hade vi 489 aktiva patienter i registret.otalt 
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7. Svenska palliativregistret. 84 % av alla avlidna patienter på de geriatriska avdelningarna 
har rapporterats till registret, inom ASIH har 100 % rapporterats och inom den palliativa 
slutenvården rapporterade 95 % av patienterna i registret. På geriatriken avled 126 
personer, på ASIH 49 och på den palliativa avdelningen 133. Inom geriatriken ses en 
förbättring gällande både munhälsobedömning och smärtskattning av patienterna. Övriga 
parametrar ligger fortsatt stabilt med goda resultat. Gällande resultaten för ASIH, så 
ligger de fortsatt stabilt och är relativt oförändrade jämfört med föregående år. Vi 
uppvisar dock något sämre resultat gällande smärtskattning, menökar närvaron i 
samband med dödsögonblicket. Även inom den palliativa slutenvården ses fortsatt 
mycket goda resultat och är i stort liknande som för 2017. Vi har dock förbättrat oss inom 
smärtskattning, lindrad från smärta och ångest.   

 

Geriatrik 

 
ASIH 
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Palliativ slutenvård 

 
 

8. SWEDEM.  
Andelen avslutade minnesutredningar uppgick till 196 stycken (målvärde 180) varav108 
demensdiagnoser fastställdes 2018. Vi når även målet för täckningsgraden. 
Gällande mediantiden från remiss till start av utredning, så har vi ökat tiden till 63 dagar 

under 2018 jämfört med 50 dagar (2017) och uppfyller därmed inte målet på högst 30 
dagar. Trots införandet av förändrat arbetssätt och bemanning av läkare på vår geriatriska 
mottagning under 2016 uppvisar vi sämre resultat under året, främst relaterat till 
bemanningsbrist på vår minnesmottagning. Vi hoppas under 2019 kunna arbeta aktivt 
med minnesprocessen och öka kvaliteten för våra patienter genom aktivt processarbete, 
strukturerad schemaläggning och rätt bemanning. 
. 

 
 

har vi 1285 patienter registrerade i registret och under året har vi registrerat 422 patienter (återko 
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Forsknings- och utvecklingsprojekt och utbildning. Vi har 5 disputerade läkare inom vårt 
verksamhetsområde. Forskningsprojekt bedrivs inom både geriatrik och internmedicin. Projektet 
kring Diagnostiskt Centrum i samverkan med RCC har fortsatt och har numera ett 
upptagningsområde på över 2 miljoner människor. Syftet är att systematiskt och snabbt utreda 
patienter med potentiellt allvarlig sjukdom utan tydliga signalsymtom. 
Samarbetet med Uppsala universitet avseende utplacering av kandidater för klinisk utbildning 
inom akutsjukvård, endokrinologi och geriatrik har fortsatt även detta år och förlängs terminsvis.  
 

Säker vård 

I ledningsgruppen för verksamhetsområdet fortsätter vi att utveckla vårt styrkort som bygger på 
sjukhusets värdegrund, och är väl förankrat i det värdegrundsarbete som bedrivs inom SLL. Vi har 
inordnat ledningsgruppens löpande arbetsuppgifter i ett visuellt årshjul för att systematiskt och 
kontrollerat följa upp rapporter, avvikelsehantering, riskutvärdering och därigenom skapa goda 
förutsättningar för egenkontroll. Genom att systematiskt sammanställa underlag från olika källor, 
underlättas möjligheten att få en korrekt bild av kvaliteten i verksamheten. Ett arbetssätt för att 
systematiskt och fortlöpande säkra verksamhetens kvalitet förenklas därigenom. Verksamhetens 
ledning kan genom planering, genomförande och utvärdering av processer och aktiviteter bättre 
följa upp våra förbättringar och mål. I vår ledningsgrupp, samt i läkargrupperna och inom de 
styrgrupper vi deltar i, sammanställer vi och identifierar avvikelser, risker, arbetssätt, kvalitetskrav 
och egenskaper relevanta för verksamhetens innehåll, och kopplar dessa till våra riktlinjer och 
rutiner. Proaktivt arbete för ökad kvalitet såsom delaktighet, dialog och ett öppet klimat kring 
utvecklande av rutindokument och nya riktlinjer uppmuntras. Vi följer kontinuerligt 
kvalitetsindikatorerna månadsvis för att säkra resultat och följa upp avvikelser.  
 
Under 2018 förekom ett Lex Maria-ärende som resulterade i en händelseanalys för att kartlägga 
händelseförloppet, hitta systemfel och se om det fanns brister i det individuella handläggandet 
bland inblandad personal.  
 
Händelseanalysen har utretts med systemverktyget Nitha. Återrapportering har skett till dem det 
berör i form av personliga samtal, men även tagits upp på läkarmöte för dialog och i enstaka fall 
även i styrgrupper, för att minska risker för upprepning och bidra med ökad insikt och 
förbättringskunskap. I enstaka fall har även nya rutindokument författats utifrån resultat från 
avvikelsehanteringen. Avseende enstaka mer komplexa och allvarliga ärenden har diskussion förts 
med chefläkare och andra verksamhetschefer för att rådgöra avseende lämplig fortsatt 
utredningsnivå och åtgärd. Då risk för mera allvarliga fel och brister i verksamheten 
uppmärksammats har verksamhetschef med hjälp av ledningsgrupp alternativt 
specialitetsansvarig läkare initierat och fullföljt utredningar i dialog med sjukhusets chefläkare, 
andra verksamhetschefer och enskilt berörda läkare.  
 
 Vi handlade 6 anmälningar till Patientnämnden (PaN) och 7 ärenden till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). 10 avvikelser har inkommit från primärvården och 3 klagomål från patienter och 
närstående.  
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Vi har handlagt 50 avvikelser under året vilket är en minskning från 67 stycken 2017. Ärendena 
har kategoriserats som 16 riskhändelser, 17 tillbudshändelser och 17 negativa händelser Den 
stora andelen gäller behandling och omvårdnad och dokumentation och informationsöverföring.  
 

Från LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) har inga beslut inkommit. 
 
Andelen patienter som skrivs ut från medicinsk slutenvård med läkemedelsberättelse och 
trygghetskvitto uppgick till 98 % och är liknande resultat som för föregående år (100 %). 
Resultatet visar att vi har systematiskt arbetssätt med fungerande rutiner i samband med 
utskrivning. 
 
Arbetet med att skapa rutiner för remisshantering på medicin- och geriatrikmottagningen har 
fortsatt diskuterats under året och numera finns en tydligare beslutsprocess kring 
remisshantering, bokning och kallelser av patienter till mottagningen.  
Punktprevalensmätning avseende korrekta klädregler och hygienrutiner inom vårt VO uppvisar 
resultat liknande 2017 och med klar förbättringspotential. Kommunikation kring resultaten av 
mätningarna sker regelbundet i samband med läkarmöten.   
 

Patientfokuserad vård 

Verksamhetsområdet har dels i ledningsgruppen och internt i våra läkarmöten kontinuerligt tagit 
upp frågan hur vi hanterar och bemöter klagomål och synpunkter i enskilda vårdärenden. Under 
året har endast enstaka klagomål och synpunkter framförts direkt till verksamhetschefen från 
patienter, anhöriga eller via medarbetare. Dessa har handlagts på samma sätt när behov funnits 
som vid vår sedvanliga avvikelsehantering. 
 

Effektiv vård 

Eftersom patienter med kardiologisk sjukdom är en stor patientgrupp hos oss, har vi fortsatt att 
fokusera på våra hjärtpatienter, både de med hjärtsvikt och de patienter som ska till Karolinska 
för PCI. Våra medarbetare som arbetar med hjärtsvikt har fortsatt sitt utvecklingsarbete med att 
få till en systematisk rond av hjärtsviktspatienterna och ett tydligt flöde för uppföljning. Under 
hösten påbörjades samtal med Karolinska i syfte att snabba på processen för patienter som ska 
till PCI.  
 
Ett annat fokusområde under åter har varit vår Endoskopimottagning som vi bemannar 
tillsammans med verksamhetsområde KOU. Vi har tillsammans med omvårdnadspersonalen fått 
till en tydligare planering, bemanning och schemaläggning i syfte att korta våra köer, förbättra 
arbetssätten och utnyttja våra resurser på bästa sätt. 
 
Medelvårdtiden inom medicinsk slutenvård ligger på 4,0 dygn och är en ökning jämfört med 2017 
(3,7).  Även inom geriatriken har medelvårdtiden ökat under året till 11,1 dygn, jämfört med 10,5 
föregående år. 
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Vi har fortsatt vårt arbete med schemaläggning på mottagningen i syfte att fylla våra 
mottagningar, ge våra patienter vård i rätt tid och samtidigt förbättra arbetsmiljön för våra 
medarbetare.  
  
Återinläggning efter utskrivning med samma huvuddiagnos inom akutsomatiken inom 30 dagar 
ligger på 13 % och är en ökning jämfört med 11 % 2017.  
 

Inom geriatriken fortsätter vi vårt systematiska arbete med telefonuppföljning efter geriatrisk 
slutenvård och har under året fortsatt minska andelen återinläggningar inom 30 dagar från 9,86 % 
under 2017 till 7,95 %.  
 

Läkemedelsförskrivning och följsamhet till Kloka Listan inom verksamhetsområdet har varit 
fortsatt god, vilket återspeglas i måttet Drug Utilization 90 % = DU 90 % och Drug Cost 90 % = DC 
90 %. Måtten anger det antal läkemedel som motsvarar 90 % av användningen mätt i definierade 
dygnsdoser respektive kronor och används för att beräkna följsamheten till kloka listan. Avseende 
DU 90 % uppvisade vi en följsamhet på 93 %, vilket är liknande resultat som för 2018. Avseende 
DC 90 % sjönk följsamheten till 77 % från 81 % föregående år. Analys av våra miljömål och 
fokusområden jämfört med föregående år visar att antibiotikaanvändningen minskat något 
jämfört med föregående år, relaterat till regelbunden uppföljning och diskussion kring ämnet 
under året.  
 

Jämlik vård 

Sjukhuset har en utarbetad policy för bemötande av patienter med olika sexuell läggning, olika 
etnisk och religiös tillhörighet, funktionshinder och ålder, vilken är implementerad inom 
verksamhetsområdet. Rutiner och policys för användande av tolk finns inom 
verksamhetsområdet. Mångfaldsperspektivet finns ständigt i verksamheten och vi beaktar 
genusperspektivet. 
 

Utifrån avvikelsehantering samt klagomålshantering har inget framkommit som skulle indikera 
ojämlik vård. I personalgruppen är en stor del av medarbetarna utlandsfödda och kommer från 
olika delar av världen. Vi deltar aktivt i ett kliniskt introduktionsprogram för utländska läkare som 
administreras av Karolinska Institutet. Det finns väl fungerande rutiner för tolkservice inklusive 
telefontolk vid behov. Etiska problemställningar relaterade till arbetet diskuteras regelbundet i 
våra läkargrupper samt tvärprofessionellt i de styrgrupper vi deltar.  

Vård i rimlig tid  

Patienter med icke livshotande och mindre allvarliga tillstånd planeras till mottagningsbesök 
eller slutenvård i enlighet med regler för vårdgarantin (nybesök till mottagningen inom 30 dagar). 
Denna prioritering är oberoende av kön, ålder, etnicitet, civilstånd och social tillhörighet etc. 
 
Följsamheten till vårdgarantin inom akutsomatiken uppgick detta år till 71 %. På medicin- och 
geriatrikmottagningen är följsamheten till vårdgarantin 100 % jämfört med 92  % 2017.  
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Direktinläggning på geriatriken från akuten 
Sedan några år tillbaka finns möjlighet att direktinlägga patienter på geriatriken via 
akutmottagningen eller direkt från hemmet. Detta i syfte att undvika långa väntetider på 
akutmottagningen och ge möjlighet till patienten att tas om hand på rätt vårdnivå direkt och 
slippa flytta inom sjukhuset. Statistiken visar att andelen direktinläggningar har ökat under året 
och totalt lades 905 patienter in direkt jämfört med 862 under 2017. Andelen direktinläggningar 
via akuten eller hemmet uppgick till 50,8 % att jämföras med 57,6 % under 2017.  
 

Fokusområden rörande strategi och mål för kommande år  

Under 2019 kommer vi fokusera på följande förbättringsområden: 

 Nå målen för täckningsgraden i alla våra register. 

 Utveckla och förbättra rondrutinerna för våra slutenvårdavdelningar. 

 I samarbete med VO Vård förbättra riskbedömningar och aktivitetsplaner gällande fall, 
trycksår, nutrition och munhälsa. 

 Utveckla polikliniseringen kring vården av multisjuka äldre och mångbesökare. 

 Fortsätta vårt systematiska arbete med Händelseanalyser. 
 
 
Manizhe Afra   Peter Johnson 
Verksamhetschef VO Medicin  Tf Verksamhetschef VO Geriatrik 
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1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Verksamhetsområdet (VO) tillämpar aktuella nationella riktlinjer, SBU-rekommendationer, 

nationella och regionala vårdprogram. Från SBU kom under senare hälften av året en rapport 

som påvisade att man sparar vårdtid genom att operera patienter med akut 

gallblåseinflammation i det akuta skedet och detta har implementerats.  

Verksamhetsområdet rapporterar till följande nationella kvalitetsregister.  

Nationella kvalitetsregister  

Kirurgi: – Nationella Bråckregistret 

 – GallRiks – Gallstensregistret   

 – SOReg – Obesitasregistret 

 – Svenska bukväggsregistret 

 – Svenska kolorektalcancerregistret  

Ortopedi: – Svenska höftprotesregistret 

 – RIKSHÖFT – Höftfrakturregistret  

 – Svenska knäprotesregistret  

 – XBase – Svenska korsbandsregistret  

 – Swedankle – Det nationella fotledsregistret  

 .- SwedeAmp 

Urologi: – Nationella prostatacancerregistret 

 – Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer 

 

Vi har valt att redovisa data från 3 av ovan register. 

Svenska höft- och knäplastikregistret 

Sedan 2016 har vi infört strukturella förändringar samt ett nytt arbetssätt som rör 

ledprotesverksamheten där vi jobbar i en multiprofessionell processgrupp med förbättringsarbete. 

Vi har bl a reducerat antalet operatörer som utför protesförsörjningar och det är alltid en 

proteskirurg med vid samtliga akuta lårbenshalsfrakturer som behöver en protes. Detta gör att 

reoperationsfrekvensen har minskat med 60 % på de patienter som behöver en akut 

ledplastikförsörjning.  

Sedan införandet av våra nya rutiner har urvalet av operationsmetoder breddats, både avseende 

höft- och knäprotesoperationer, och täcker numera hela spektrumet av artrospatienter. Vi 

eftersträvar tydligt PAL-skap, dvs en patient, en läkare. Våra patienter erbjuds hög tillgänglighet 

till protesteamet. 

 

 
 
 
 
 

År Antalet höftledsplastik Tidig reoperation 

2013 125 7,2 % 

2017 178 2,12 % 

2018 201 2,38 % 
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Hög efterfrågan hos patienter i vårt upptagningsområde har inneburit längre väntetid till 

operationer samt ökande operationsköer. Under en treårsperiod har vi ökat produktionen från 

224 utförda protesoperationer till 346. 

SHPR (Svenska HöftProtesRegistret) registrerar patientnöjdhet. Södertälje har stigit från cirka 80 

% till 85 % varav en subgrupp (särskild operationsmetod) meddelar 94 % nöjdhet.  

 

 
 
Knäprotesoperationer har ökat med 50 % under senaste åren. Postoperativa 

komplikationer har minskat och ligger runt 1 %. Patientnöjdheten har ökat från 81 % 

år 2016 till 91 % år 2017 medan riksnivån ligger på 87 %. 

 
 

 
 

Svenska Bukväggsbråcksregistret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bukväggsbråckregistret har inte nått samma inklusionsgrad i Sverige som det sedan länge 

etablerade ljumskbråcksregistret. Det är av största vikt att vi nationellt registrerar även i detta 

register eftersom förbättringspotentialen för bukväggsbråckskirurgi är väsentligen större nu än för 

ljumskbråck.  

 

Vi har registrerat i bukväggsregistret sen ett par år och den täckningsgrad vi har uppnått är inte 

acceptabel och får ses som en start på ett långsiktigt registerarbete. Genom att poängtera vikten av 

detta för medarbetarna som opererar och genom en samverkan med sekreterare på sjukhuset kan 

vi uppnå en betydligt bättre täckningsgrad. Denna bör kunna vara densamma som i 

ljumskbråcksregistret där den är nästan 100 %. 

År  Patientnöjdhet ett år efter 
höftproteskirurgin 

Reoperation inom 6 månader 
höftfraktur  

2014/15 81.4%                 11,5% 

2016/2017 85,5 % / W-J snitt 94 % /                  3,3 % 

År Antal knäoperationer Tidig reoperation 

2014 111 4,5 % 

2017 150 1,9 % 

2018 145 0,68 % 

 Totalt K M 
A. Antalet patienter inom bukväggskirurgi 
totalt på sjukhuset 2018 163 72 91 

B. Antalet patienter av dessa som rapporterats  
till Svenska Bukväggsbråcksregistret 103 44 59 

C. Andelen patienter som rapporterats till 
Svenska Bukväggsbråcksregistret, % (C=B/A) 63 % 61 % 65 % 
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Forsknings- och utvecklingsprojekt 
En medarbetare har blivit adjungerad universitetslektor på deltid vid KI DS. En ST-läkare har ett 

avhandlingsarbete inom bråckkirurgi och är registrerad doktorand vid KI DS med båda 

handledarna verksamma inom verksamhetsområdet. Det första delarbetet är publicerat i en 

internationell peer review granskad tidskrift. Det andra delarbetet är presenterat på nationell och 

internationell kongress samt inskickat för publikation till internationell tidskrift. En randomiserad 

navelbråcksstudie i detta avhandlingsprojekt är planerad och kommer att starta 2019. Ytterligare 

en studie har genomförts under året och håller på att sammanställas. 

Vi deltar i en randomiserad multicenterstudie inom obesitaskirurgi samt en randomiserad 

nationell studie i gallkirurgi. En multicenterstudie rörande stominedläggning har påbörjats under 

året där vi deltar. Doktoranden i denna studie har en av medarbetarna på verksamhetsområdet 

som bihandledare. 

En av våra medarbetare är bihandledare för 3 doktorander (2 ST kirurgi, 1 ST röntgen) inom 

kolorektalkirurgi på Umeå Universitet. 

Inom ortopedi bedriver en medarbetare biomekanisk forskning inom fot/fotled och har ett 

samarbete med en grupp på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge runt diabetesfot och dess 

komplikationer. 

En annan medarbetare bedriver forskning tillsammans med Örebro universitet som rör patienter 

som är icke-nöjda efter total knäartroplastik operation. Syftet är att analysera vissa faktorer som 

kan påverka resultat och förhoppningsvis minska antalet missnöjda. 

 

En tredje medarbetare inom ortopedin forskar om ytersättningsproteser vid höftartros, 

Birmingham Hip Resurfacing (BHR), bestående av bland annat två registerarbeten; Jämförande 

studie med matchad grupp av konventionella höftproteser i avseende av patient rapporterat utfall, 

samt i avseende av socioekonomisk bakgrund.    

En forskargrupp som har bildats inom verksamhetsområdet har samlats 2-3 ggr/termin med 

ambition att aktivera så många medarbetare som möjligt i forskningsprojekt. 

Under hösten samlades hela verksamhetsområdet under en halvdag med presentationer av 

avslutade och pågående forskningsprojekt på verksamhetsområdet. 

Ett flertal ST-utvecklingsprojekt har genomförts under året. 
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2. Säker vård 

VO arbetar systematiskt med patientsäkerhet och kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 

2011:9) och arbetet sker i enlighet med patientsäkerhetslagen (SOSFS 2010:659). Arbetet utförs 

kontinuerligt under året genom balanserad verksamhetsstyrning, uppföljning av verksamhetens 

kvalitetsmått och avvikelser.  

 

VO:s resultat analyseras i jämförelse med resultat i nationella och regionala kvalitetsregister, 

SKL:s öppna jämförelser och den patientupplevda kvaliteten (PUK) i Nationell Patientenkät. 

Analys sker vid återkoppling av ärenden från Patientnämnden, LÖF och Socialstyrelsen. 

 

Patientnämndsärenden inkommer till chefläkaren på sjukhuset och utredning sker inom 

berörda verksamhetsområden. Berörda medarbetare samt verksamhetschef yttrar sig om 

ärendet.  

 

Antal ärenden från Patientnämnden  
2018 

Vård-
inrättning 

Vård och 
behandling 

Kommunikation Organisation 
och 

tillgänglighet 

Omvårdnad Summa 

Kirurgi 16 6 3  25 
Ortopedi 11 6 1 2 20 
Urologi 3   1 4 
Totalt 30 12 4 3 49 

 

Vi kan se en ökning av fall till Patientnämnden 2018 främst gällande vård och behandling 

samt omvårdnad. De ändrade rutinerna kring hur patienten anmäler/hör av sig när de 

tycker att vården/behandlingen inte fungerat bra, upplever vi inte har slagit igenom vilket 

även siffrorna ovan visar. 

 

LÖF 

Anmälningsår Totalt antal Ersatta Ej ersatta Under 
utredning/handläggning 

2016 55 28 27 0 

2017 58 31 27 0 

2018 52 16 25 11 

 
Över de tre åren står ortopedi för i snitt 2/3 av anmälningar och ersatta skador. Därefter kommer 

kirurgi och minst antal har urologi med bara någon/några per år. V0:t har under 2018 inte fått 

någon återkoppling på vilka patientärenden som bedömts som vårdskador av LÖF. 
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Avvikelserapporter  

2018 har VO KOU rapporterat in vårdavvikelser i HändelseVis enligt följande: 

 
 Risk Tillbud Negativ händelse Antal total 
Totalt VO 19 16 21 56 
Läkare kirurgi 8 7 8 23 
Läkare ortopedi 4 1 6 11 
Läkare urologi 1 1 2 4 
K-O-U ledning 1  1 2 
KOU mottagningen 4 7 4 15 
VO KOU Externa 
projekt 

1   1 

 
 

År Antal avvikelser 

2012 7 

2013 8 
2014 20 
2015 14 
2016 20 

2017 36 

2018 56 

 

Under året har vi fått en bättre kultur att skriva och anmäla avvikelser framförallt från 

läkargruppen. 

 

Genom systematiskt arbete med de avvikelser som registreras i HändelseVis uppmärksammar 

och åtgärdar vi de eventuella vårdskador som uppkommit eller riskerar att uppkomma. Med 

detta som grund arbetar vi aktivt med att förbättra rutiner och kompetensutveckling. 

 

Händelseanalyser 

IVO har besökt sjukhuset och återkopplat utförd händelseanalys. 

Lex Maria 

Vi har inte något anmält Lex Maria ärende under 2018. 

Läkemedelshantering 

Rutiner för enkel läkemedelsgenomgång i samband med in- och utskrivning i slutenvård finns 

och läkargruppen påminns regelbundet och på olika sätt om att följa dessa rutiner. Det finns 

inget enkelt sätt att mäta följsamheten till rutinen. Vid utskrivning erhåller patienten ett 

trygghetskvitto där enkel läkemedelsgenomgång ska ingå.  Av de patienter som skrevs ut direkt 

till hemmet 2018 erhöll totalt 76 % av våra patienter ett trygghetskvitto (kirurgpatienter 90 %, 

ortopedpatienter 70 % och urologpatienter 69 %).  

 

Våra läkemedelsfavoriter i TakeCare samt rutiner gällande läkemedelsförskrivning följer Kloka 

Listan och Strama:s antibiotikarekommendationer. 

 

Förskrivning och rekvisition av kinoloner och cephalosporiner är i nivå med 2017 år siffror. 

Förskrivning av antibiotikarecept är även i nivå med 2017 års siffror. 

 

Diklofenak föreskrivningen har minskat 2018 jämfört med 2017. 
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Rutiner för remisshantering och informationsöverföring 

Vi följer det regelverk som finns på Vårdgivarguiden gällande remisshantering.  Vi har även 

lokala rutiner gällande bland annat remissbedömning samt bevakning och vidimering av 

provsvar vid frånvaro i dokumenthanteringssystemet Centuri.  

Vi har fungerande rutiner för att månadsvis att kontrollera följsamheten till denna rutin.  

Basala kläd- och hygienrutiner 
Vi arbetar ständigt med att följa samt följa upp basala kläd och hygienrutiner. Sjukhuset 
deltar i PPM 2 ggr/år samt gör däremellan interna BHK mätning för att belysa 
följsamheten. 
 
Gällande provtagning avseende MRSA följs Vårdhandbokens riktlinjer. 
 
Under 2018 har vi förbättrat följsamheten till våra basal kläd- och hygien jämfört med 
2017. 

Kommunikation 
För att säkerställa att informationsöverföringen (kommunikativt) ska ske så standardiserat 

som möjligt mellan alla yrkesgrupper vid överrapporteringar uppmuntras användning av 

SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation). 

 

För att säkerhetsställa att vitalparametrar följs används NEWS (National Early Warning Score) 

 

Under 2018 utsågs en MTP och PNA ansvarig medarbetare på KOU mottagningen. HLR 

ansvarig finns som säkerhetsställer att personal utför HLR utbildningar enl. riktlinjer. 

WHO:s checklista 
WHO:s checklista vid operationer används rutinmässigt vid alla ingrepp, både akuta och elektiva. 
Denna checklista har ytterligare ökat säkerheten vid operationer inom VO. 
 
Totala antalet kirurgiska 
operationer i sluten vård och 
dagkirurgi  

Antalet kirurgiska operationer i 
där WHO:s checklista för säker 
kirurgi använts 

Andelen kirurgiska operationer 
där WHO:s checklista för säker 
kirurgi använts 

Totalt K M Totalt K M Totalt K M 

4008 1843 2165 3800 1740 2060 95 % 94 % 95 % 

 

Anledningen till att vi inte når 100 % är att vi inte använder oss av WHOs checklista rutinmässigt 

vid mottagningsoperationer. 

Patientsäkerhetsarbeten 
Medarbetarna genomförde under året patientsäkerhetsarbeten både individuellt och i grupp. 

Dessa redovisades muntligt för alla på verksamhetsområdet och en bedömningskommitté utsåg 

bästa patientsäkerhetsprojekt, Vårdprogram för underbensamputationer.  
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VO KOU redovisar följande kvalitetsindikatorer 

Sjukhusgemensamma 

Höftfrakturer: Inom 24 timmar samt täckningsgrad i Rikshöft. Vi når precis målvärdet för 

operationer inom 24 timmar (76 %) samt Täckningsgraden i Rikshöft med god marginal. 

 Obesitasoperation: Viktnedgångsmässigt ligger våra resultat i linje med övriga sjukhus vid 

2-årsuppföljningen. 

 Elektiv galloperation, postoperativa komplikationer: Vi ligger inom målvärdet gällande 

komplikationer.  

 Ledtid vid tjocktarmscancer: Vi följer ledtiderna som är nationellt uppsatta i den mån som 

är rimlig på sjukhuset. Vi utför endast diagnostisering på Södertälje sjukhus. 

 Täckningsgrad i bukväggsregistret. Vi har en täckningsgrad på 62 %, inget målvärde satt. 

 Sårrupturer efter elektiv bukkirurgi. Vi har inga sårrupturer efter elektiv bukkirurgi 

registrerade. 

 
Sjukhusspecifika  

 Reoperation kirurgi inom 30 dagar. Uppnått målvärde. 

 Reoperation ortopedi inom 90 dagar. Uppnått målvärde. 

 

3. Patientfokuserad vård 

Resultatet på nationella patientenkäten har redovisats för medarbetare på APT. Då 

svarsfrekvensen på mätningen gällande specialistvården endast var 37,1 % bör man ha det i 

beaktande när man tolkar resultatet. 

 

Resultatet från vårdavdelningarna visar att kirurg samt urologavdelningen ligger lägre än 

genomsnittet inom SLL, men ortopedavdelningen placerar sig högre än genomsnittet inom SLL. 

Generellt på sjukhuset så anger patienterna sämre siffror än riket samt SLL på alla de mätbara 

parametrarna. 

 

Ett arbete för att förankra nya arbetssätt där patienters synpunkter tas tillvara pågår tillsammans 

med andra verksamhetsområden inför flytten till nya vårdavdelningar. 

 

Svarsfrekvensen på nationella patientenkäten gällande öppenvården hade en svarsfrekvens på 

29,5 %. Här hamnar vi närmare rikets samt övriga SLL:s resultat. 

 

Vi följer den lokala handlingsplanen för att öka patientnöjdheten. 

 

VO KOU hade två medarbetare som deltog i Humanistisk medicin under 2018. 

 

Ett test med omvändning bokning har genomförts på KOU mottagningen med syfte att ge större 

valfrihet för patienterna vad gäller tiden för besöken. Vi har under året jobbat aktivt med att mäta 

behovet av tillgänglighet via telefon till vår mottagning och resurssatt för att möta det behovet. 

 

Ett multiprofessionellt processarbete gällande den perioperativa smärtlindringen för 

patienter som opererats för ledprotes har genomförts. 
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4. Effektiv vård 

Möten och samarbeten 
Inom verksamhetsområdet arbetar vi aktivt med att förbättra våra processer och bjuder i detta in 

berörda från andra verksamhetsområden inom sjukhuset. Vi deltar aktivt i korsningsmöten med 

fokus att förbättra flöden genom patientens hela vårdkedja.  

 

Vi samarbetar även med de andra sjukhusen inom SLL samt vårdgivare i vårdvalen för utveckling 

av vårdprocesser och för att reducera väntetiderna inom SLL. 

 

Möten sker regelbundet med primärvården inom vårt område. Representanter för VO deltar i 

SPESAK-möten inom både kirurgi, ortopedi och urologi och även i specialitetsvisa möten i 

landstinget. 

 

Regelbundna pulsmöten inom verksamhetsområdet där vi följer tillgängligheten. 
 

Inställda operationer 
Andelen operationsplanerade patienter som fått operationen inställd inom 48 timmar före 

planerad operation där orsaken är vårdgivarrelaterad och där operationen inte påbörjas 24 

timmar efter den planerade inställelsetiden, uppgick under 2018 till 145 st (2017 var det 169 st 

inställda operationer). Dessa är berättigade till ekonomisk kompensation. Ersättning för utebliven 

operation har under 2018 betalats ut med totalt 217 500  kr från vårt verksamhetsområde. 

 

Under året har vi arbetat aktivt med att förbättra planeringsprecisionen bland annat genom att 

inför att operatörerna har en telefonkontakt med patienten 1-2 veckor innan planerad operation. 

Vid detta telefonsamtal stämmas det av att inte finns några oklarheter inför operation (lab ok, inga 

förändringar i hälsostatus, läkemedelslista ok, operationsindikation kvarstår etc.). Vår 

dagkirurgiska avdelning ringer upp samtliga patienter eftermiddagen innan operation för att 

meddela vilken tid de skall komma samt påminner/kontrollera att patienterna är införstådda med 

förberedelserutinerna.   

Detta har gjort att strykningar som beror på ej optimerad patient, preoperativ utredning ej klar, 

patientens behov har förändrats, patienten vill inte bli opererad/uteblir minskades från 162 st 

2017 till 84 st 2018. 

 

Läkemedelsförskrivning 
Statistiken på VO:s förskrivning baseras på data hämtad från SLL:s webbplats för 

uppföljning och analys.  

 Totala receptkostnader, kr Antal receptposter KÖL-kostnader, kr 

2017 10 053 119 31 468 951 573 

2018 9 038 720 28 686 978 000 

Följsamhet till Kloka Listan utan tillägg 

 DU90 % DC90 % 

2017 80 30 

2018 78 31 

Vi arbetar aktivt med att ständigt förbättra följsamheten till Kloka Listan. Genom läkemedels-

favoriter i TakeCare ska det vara lätt att göra rätt. 
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5. Jämlik vård 

Sjukhuset har en utarbetad policy för bemötande av patienter med olika sexuell läggning, olika 

etnisk och religiös tillhörighet, funktionshinder och ålder. Denna policy är implementerad inom 

verksamhetsområdet. 

 

Av våra besökande patienter till vår öppenvårdsmottagning är cirka 45 % kvinnor och 55 % 

män.  

 

Rutiner och policys för användande av tolk (inkl. hörseltolk och videotolk) finns vid VO.  

Mångfaldsperspektivet finns ständigt i verksamheten och vi beaktar genusperspektivet.  

 

Sammansättningen inom personalgruppen vid VO speglar väl den mångkulturella befolkningen 

inom Södertälje sjukhus upptagningsområde. Läkarbemanningen inom V0:t utgörs av 45 % 

utlandsfödda och 31 % är kvinnor. På mottagningen är 13 % utlandsfödda och 96 % är kvinnor. 

 

6. Vård i rimlig tid 

Patienter med icke livshotande och mindre allvarliga tillstånd planeras till mottagningsbesök 

eller slutenvård/dagvård i enlighet med reglerna för vårdgarantin (nybesök till mottagningen 

inom 30 dagar och till operation/behandling inom 90 dagar). Denna prioritering är helt 

oberoende av kön, ålder, etnicitet, civilstånd och social tillhörighet etc. 

 

Produktionsplanering är gjord enligt normal-, mellan- och miniveckor där man vid mellan- och 

miniveckor drar ner på antalet mottagningspass och operationslag.  

 

Tillgänglighet 
Under 2018 utföll inga viten om man inte höll vårdgarantin.  

Vi har haft svårt att hålla de tillgänglighetsmål som är uppsatta framför gällande nybesök inom 

ortopedi samt urologi framförallt på grund av bemanningsproblem. 

 

Ett ständigt förbättringsarbete pågår med hur vi ska nå god tillgänglighet för våra patienter. 

 

7. Fokusområden rörande strategi och mål för kommande år  

Var god se bifogat styrkort för VO Kirurgi-Ortopedi-Urologi 2019. 

 

Kvalitetsbokslutet har utarbetats och sammanställts av medarbetare inom verksamhets-

området och på sjukhuset i samarbete med ledningsgruppen. 

 

 
 
Åsa Elfving 
Verksamhetschef 
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Sammanfattning 

Verksamhetsområdets tre inriktningar (gynekologi, obstetrik och barn) följer vårdprogram och rapporterar 
till flertalet kvalitetsregister samt mäter, följer och rapporterar de kvalitetsindikatorer som uppsatts av HSF 
för gynekologi och obstetrik. VO KB deltar i de sjukhusövergripande mätningarna vad gäller följsamhet till 
MRSA-screening, basala hygien-och klädrutiner och förekomst av vårdrelaterade infektioner.  

Tillgängligheten har generellt sett varit god inom gyn, obstetrik och barn. Mätningar av ”patientens 
förlossningsupplevelse” görs kontinuerligt har fortsatt mycket goda resultat. Utvecklingsaktiviteten har 
under året varit fortsatt hög inom hela verksamhetsområdet. Verksamhetens arbetar aktivt för att stärka 
patientsäkerhet och förebygga vårdskador. Alla identifierade avvikelser analyseras och återförs alla i ett 
lärande syfte till verksamheten. Flertalet utvecklingsarbeten bedrivs inom verksamheten, bland annat med 
fokus på att minska andelen stora bristningar och undvikbara kejsarsnitt, samt att uppnå en jämlik vård 
oavsett födelseland. 
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1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

1.1 Vårdprogram 

Inom barnsjukvården tillämpas de nationella och regionala vårdprogram som finns tillgängliga, bl.a. 
astma/allergi, vaccinationer, Downs syndrom, celiaki, barnfetma och neuropsykiatri. Inom 
kvinnosjukvården finns också ett flertal riktlinjer och program som följs, bl.a. normal graviditet, förlossning 
och eftervård, prevention, diagnostik och behandling av obstetriska sfinkterskador samt 
bröstkomplikationer i samband med amning. 

1.2 Patient- och kvalitetsregister 

Verksamhetsområdet deltar i följande register: 

Graviditetsregistret.  

MFR (Medicinska födelseregistret 

SNQ (Svenskt neonatalt kvalitetsregister-PNQ)  

Bristningsregistret (del av GynOp-registret) 

Fosterdiagnostikregistret 

IUFD-registret 

GynOp-registret 

Cancerregistret 

Luftvägsregistret  

BORIS (Barnobesitasregistret i Sverige).   

BUSA (Nationella registret för Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD 

 

1.3 Kvalitetsindikatorer avseende kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård   

Sjukhusgemensamma indikatorer Gynekologi i HSF Omställningsavtal -redovisas 
Indikator  Resultat Tolkning och analys 

Täckningsgrad i GynOp 96% Patienten kan avböja deltagande men väldigt få gör detta 

Patientupplevd 
komplikationsfrihet 

- borttagande av livmoder 
- framfallsoperation 
- inkontinensoperation 

 
 
53 % 
89 % 
90%% 

 
Enkäten skickas 8 veckor postoperativt, deltagandet är 
varierande. Vid hysterektomi har 57%  svarat, för övriga 
operationer har 76 resp 73% besvarats. Enkäterna finns 
endast på svenska varför språksvårigheter kan påverka 
svarsfrekvensen. 

Sjukhusspecifika indikatorer Obstetrik i HSF Omställningsavtal; - målrelaterad ersättning                      
Indikator                                    Resultat       Tolkning och analys  

Andel sectio i Robson 2B 
(inducerade förstföderskor 
som blir förlösta med 
kejsarsnitt) 

23,5 %  

Målvärde:<29,0% En klar förbättring Tydliga 
induktionsindikationer, induktionsplanering och arbete med time-
out m fl insatser bör ha bidragit till denna siffra.  

Andel sfinkterrupturer 
mer än halva sfinktern, 
förstföderskor 

1,6 %  
Målvärde: < 1,95 %.  Inom ramen för arbetet med att minska 

andelen stora bristningar, har flertalet utbildningsinsatser 
genomförts och rutiner förändrats 

Andel förstföderskor med 
EDA 

64,5%  
Målvärde < 63%  Satsning på ökad kontinuerlig närvaro under 

förlossningen pågår med förhoppningen att minska behovet av 
EDA 
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1.4 Övriga mätbara mål ur patientperspektiv 

Tillgänglighet. Inom VO kb prioriteras tillgängligheten inom vårdgarantin för både nybesök och 
behandling. Under hela 2018 har denna legat på 97-100 %. 

Förlossningsupplevelse. Förlossningspatienter ombeds att, vid utskrivningen, skatta sin 
förlossningsupplevelse på en skala 0-10, där bästa möjliga upplevelse anges som 10. De patienter som 
skattar ≤ 3 erbjuds uppföljande samtal.  1,9 % skattade sin upplevelse så pass lågt.  

1.5 Forskning och utveckling 
Under 2016/2017 fick BB Södertälje ett utökat uppdrag med en ökning motsvaran
förlossningar/år. Målvolymen har överskridits under 2018 (2304 förlossningar) och har inneburit ett antal 
aktiviteter både för att hantera volymer och för att införa nya arbetssätt. Det har även under 2018 tillförts 
resurser via SKL, som del i en större nationell satsning på kvinnosjukvård. Dessa så kallade ”SKL-pengar” 
har fördelats inom SLL på ett större antal projekt som styrs via HSF i samverkan med QRC. För BB 
Södertälje har det inneburit bl.a. medel för att utveckla samverkan med MVC kring kvinnor i behov av 
särskilt stöd (utökad Aurora-mottagning för förlossningsrädda och INFÖR – individuell 
förlossningsförberedelse – för icke svensktalande kvinnor med låga kunskaper om svensk sjukvård) Vidare 
har verksamheten etablerat BB-hemma vilket innebär att familjen får hembesök av barnmorska under 
första veckan efter barnets födelse. I SKL projektet ingår även utbildningsinsatser för att minska 
bäckenbottenskador och förhindra undvikbara kejsarsnitt. Karolinska Institutet och Södertälje Sjukhus har 
beslutat att samfinansiera en doktorandtjänst för att studera insatserna riktade till utlandsfödda kvinnor 
och familjer på BB Södertälje. 

Inom gynekologin sker en fortsatt intern utveckling av team och delprocesser t.ex. Vulva/SESAM -
mottagning, bäckenbottenmottagning och abortmottagning. 

Inom barnsjukvården finns en kontinuerlig utvecklingsstrategi inom respektive teamverksamhet som 
redovisas årligen. Under 2018 har fokus varit att ta fram egna mätbara kvalitetsmått då HSF inte (ännu) 
efterfrågat den typen av uppföljning. 

2. Säker vård 

2.1 Verksamhetens arbete för att stärka patientsäkerhet och förebygga vårdskador 

Verksamhetens kvalitets- och säkerhetsarbetet baseras bl.a. på SOSFS 2011:9 och regelverket 
”Beslutsbestämmelser för Södertälje Sjukhus”.  Verksamhetens ledningssystem och består av;  

- Organisationsplan, styrkort som länkar olika nivåer (sjukhus> verksamhetsområde> vårdteam) samt 
delegerat personligt ansvar för olika områden 

- Kommunikation och struktur för möten (inkl korsningar i matrisorganisationen) 
- Uppföljning och kontroll (bl.a. MUM, aktivitetslistor, protokoll, årsrapport) 
- Riktlinjer och rutindokument (tillgängliga och uppdaterade via Centuri och länkar) 
- Riskbedömningar (bl.a. MUM, M & M, avvikelserapporter) 
- Avvikelsehantering  

Vårdskador: Liksom övrigverksamheter i Region Stockholm arbetar verksamheten förebyggande, genom 
bl.a. strukturerad journalgranskning, analys av avvikelser och vårdrelaterade infektioner samt följsamhet 
till basala hygienrutiner (trycksår och fallskador har mindre dignitet inom kvinno- och barnsjukvården).. Ett 
nära samarbete med Vårdhygien är etablerat sedan flera år. Verksamheterna deltar även i 
punktprevalensmätningar kring ARB-screening, VRI och följsamhet till basala hygien-och klädrutiner. Det 
finns en hög beredskap att rapportera avvikelser i sjukhusets avvikelsesystemet Händelsevis.  
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2.2 – 2.3 Avvikelserapportering, patientklagomål och försäkringsärenden (LÖF) 

Inkomna ärenden1 VOkb 2018 
   Vårdavvikelser (egen rapporterade i Händelsevis eller externt inkomna) 121 

   Försäkringsärenden via LÖF 27 

   Patientärenden (inkomna klagomål via patientnämnden) 18 

 Patientärenden (inkomna klagomål via IVO) 2 

Vårdavvikelser: Återkoppling av vårdavvikelser sker regelbundet på APT, läkarmöten och andra möten för 
berörda verksamheter. En översyn av avvikelsehanteringen har påbörjats i syfte att underlätta 
handläggningen och kunna identifiera mönster på ett tidigt stadium. 

Händelseanalyser och Lex Maria-anmälan: Alla patientärenden utreds och vid större avvikelser och/eller 
patientskada görs en utredning / händelseanalys. Händelseanalyser utförs i kvalitetsrådets regi  i systemet 
NITHA   

Patientklagomål: Under 2018 har verksamheten tagit emot och handlagt ett tiotal klagomålsärenden på 
förlossning/BB, samt 8 ärenden inom övrig verksamhet. 

Patientnämnden: : Se tabell 2:2-2:3. Ärendena gäller huvudsakligen klagomål på vård-och behandling , 
samt kommunikation. Flertalet har avslutats utan att handläggning från sjukhuset blivit aktuell. 
IVO  / LÖF: Se tabell 2:2-2:3. 

Ärenden från IVO som blivit avslutade under 2018: 3 ärenden avslutades. 

 

2.4 Läkemedelsbehandling och hantering  

Inga avvikelser gällande intern läkemedelsbehandling och hantering har inkommit under året 

2.5 Remiss- och provsvarshantering  

Rutiner finns för att bevaka remisser och även provsvar vid frånvaro och neddragningar i verksamheten 
under semesterperioder. 

2.6 Medicinteknisk utrustning (MTP) inkl patientnära analyser (PNA) 

Medicinteknisk utrustning byts ut kontinuerligt enligt upprättade planer, det finns rutiner för utbildning av 
personal som använder medicinteknisk apparatur och mottagningar/avdelningar har skriftliga rutiner för 
medicinteknisk utrustning och som uppdateras årligen.  

PNA hanteras av särskilda ombud som utövar tillsyn av mottagningens och förlossning/BBs apparater (ex 
CRP, Hb, urinstickor, B-glukos, blodgasanalyser). Ombuden har kontakt med Klinisk kemi, KUL och PNA 
ambassadör. De bevakar också att personal får utbildning i apparatur och metoder. Det finns ingen 
utrustning som har svarsutrustning direkt kopplad till TakeCare. 

Under 2018 har ett omfattande arbete genomförts för att identifiera orsaken till problem med 
återkommande avbrott i CTG-registrering på förlossningen. Problemen uppkom i samband med flytt till 
nybyggda lokaler och är nu åtgärdade 

2.7 Kommunikation/information  

Kommunikationsbrister är en av de viktigaste orsakerna kring klagomål och andra avvikelser. Inom 
verksamheten används SBAR. Avvikelser och klagomål analyseras och återförs systematiskt till både 
personal, patienter och andra vårdgivare utifrån analys av varje enskilt fall.   

                                                 

 
1 Obs! Samma ärende kan ha hanterats hos olika instanser (ex rapporterad avvikelse i Händelsevis kan också blivit 

anmäld av patient till IVO, PaN och LÖF) 
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2.8 Kvalitetsindikatorer avseende säker vård som redovisas till HSF  

Var god tabell ovan under 1.3 

2.9 Vårdrelaterade infektioner (VRI)  

Verksamhetens representeras i sjukhusets hygienråd och hygienrutiner följs upp i de mätningar som 
genomförs på sjukhuset. Följsamheten till hygien- och klädrutiner varierar mellan verksamhetsområdets 
enheter, med en spridning mellan 50-90% på årsbasis. De låga siffrorna på en enhet har återrapporterats 
till berörda grupper för analys och åtgärder.  Samarbetet med Vårdhygien Stockholm har varit tätt och har 
inneburit bl.a utbildningsinsatser för att öka följsamhet till basala hygien-och klädriktlinjer. Rapporter kring 
antibiotikaanvändning redovisas i verksamheten. Följsamheten till rutinerna avseende MRSA-screening är 
mycket god och Förlossning-BB avdelningen deltar i punktprevalensmätningarna både avseende VRI och 
MRSA. 

2.10 WHO´s checklista   

Redovisas på sjukhusövergripande nivå 

2.11 Redovisa resultat rörande fallskador 

Inte aktuellt för verksamhetsområdet 

2.12 Redovisa resultat rörande trycksår och undernäring 

Inte aktuellt för verksamhetsområdet 

2.13 Övrigt 

Utbildning i dokumentation, journalregler m.m. hålls inom obstetriken fortlöpande. Barnmorskor och 
läkare deltar. HLR-utbildningar hålls kontinuerligt för alla inom VO K-B. Utbildning i akutobstetrik med 
praktiska övningar med hjälp av dockor och fantom genomförs av samtliga barnmorskor och läkare enligt 
ett rullande schema med ett intervall, för var och en, på 18-24 månader. Neo-HLR tränas i samarbete med 
Simulatorcentrum Karolinska Huddinge för alla inblandade yrkesgrupper (barnläkare, gynekologer, 
anestesiologer, barnmorskor och undersköterskor). Utbildningen upprepas minst vart tredje år för alla 
anställda. Dessutom har införts återkommande enklare team- och kommunikationsträning lokalt med 
användande egen utrustning ca en gång per månad. CTG-utbildning: Alla barnmorskor och läkare ska 
genomföra CTG-provet minst vart annat år. Akutobstetrik & Mamma-CEPS: Regelbunden träning av 
teamet (läkare, barnmorska och undersköterska) i handläggande av akuta komplikationer i samband med 
förlossningen. Rutinkollen: Inom obstetriken genomförs granskning av följsamhet till rutiner, enligt mall 
från SKL. Tio slumpmässigt utvalda journaler granskas varje månad. 
Särskilda riskförebyggande åtgärder utifrån ett patientärenden inom obstetrik har verksamheten 
tydliggjort rutinerna för bl.a. akuta och omedelbara sectio . Simulatorträning Neo-HLR har också 
kompletterats med lokal träning och rutinen för krishantering (vårdpersonal) vid svåra patientsituationer 
har uppdaterats.  

3. Patientfokuserad vård 

3.1 Humanistisk medicin  

Verksamhetsområdet erbjuder fast anställda deltagande i programmet Humanistisk Medicin.  

3.2 Möten med patient- och anhörigföreningar 

Inga direkta möten har hållits inom verksamheten 

3.3 Informationsmaterial om patienternas rättigheter 

Relevant information om patienternas rättigheter, om PaN, LÖF, sammanhållen journalföring och 
kvalitetsregister mm anslås i verksamhetens olika väntrum samt medföljer kallelser till nybesök. Dessutom 
informeras alltid patienter vid misstänkta vårdskador om möjlighet att anmäla till LÖF. Då individuella 
klagomål framförs eller besvaras informeras alltid om möjligheten att få stöd från PaN.   
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3.4 Patientenkäter 

Under 2018 har det genomförts två enkätundersökning gällande patientnöjdhet i samband med besök på 
gynmottagningen och en på BUMM. Dessa har utfallit med övervägande nöjda patienter, som känt sig 
delaktiga i sin vård. 

3.5 Rutiner för smärtlindring.  

Verksamheten har etablerade och skriftliga rutiner och samverkar vid behov med sjukhusets 
smärtmottagning.  

3.6 Övrigt 

Verksamhetsområdet arbetar ständigt med att vidareutveckla den processorienterade vården som utgår 
från självständiga team av vårdpersonal. All verksamhet ska utgå från nationella riktlinjer, SBU-
rekommendationer, regionala och lokala vårdprogram samt sjukhusets övergripande visioner och mål som 
ska brytas ned i tydliga mål för respektive team via balanserade styrkort. Utvalda nyckeltal rapporteras 
månadsvis, tertialsvis eller årsvis. 

4. Effektiv vård 

4.1 Pågående utvecklingsarbeten 

Inom de olika teamen i de tre verksamhetsgrenarna pågår ett flertal förbättringsarbete som bl.a. redovisas 
vid de årliga planeringsdagarna, vid externa konferenser och fortlöpande vid olika möten i verksamheten. 

4.2 Samverkan med externa vårdgivare 

Förlossningsvården inom Region Stockholm har utvecklade rutiner för hänvisning av förlossningspatienter 
mellan enheterna. Södertälje sjukhus tar emot relativt många och andelen av alla förlossningar under 2018 
som hänvisats från andra sjukhus var ca 25%. Inom både kvinno- och barnsjukvården är patientflöden och 
vårdkedjor i samverkan med primärvården viktiga och väl utvecklade, såsom t. ex. MVC-förlossning/BB-
BVC-barnmottagning 

I BUS-avtalet regleras samverkan kring barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommun 
som landstinget. Barnmottagningen deltar i de centrala samverkansgrupperna och barnläkare kan 
adjungeras till de lokala BUS grupperna som arbetar med specifika patientärenden. En viktig princip är 
användandet av verktyget Samordnad Individuell plan. Socialtjänsten medverkar ofta vid SIP möten. Via 
BUS regleras också ett gemensamt remissbedömningsteam (barnmottagningen och BUP) där svåra 
neuropsykiatriska bedömningar hanteras.  PHB-teamet (psykisk hälsa barn) på BUMM ställer särskilt höga 
krav på samverkan speciellt med BUP och mottagningen för unga samt med skolhälsovårdens sköterskor 
och kuratorer.  

Majoriteten av omgivande MVC och BVC har konsultläkare anställda från STS. Verksamheten har under 
året haft avtal för läkarkonsult vid MVC på Wasa, Järna, Luna och Salem samt för  BVC på  Luna och 
Nykvarn 

4.3 Ledtider  

Verksamhetsområdet arbetar ständigt med att vidareutveckla den processorienterade vården som utgår 
från självständiga team av vårdpersonal se även 4.1 

4.4 Inställda operationer 

Andelen verksamhetsrelaterade strykningar på sjukhuset är relativt låg. Möjlighet till vårdplatser för 
gynekologiska patienter på BB-avdelningen minskar risken för strykningar ur vårdplatsbristperspektivet. 

4.5 Läkemedelsförskrivning och följsamhet till kloka listan 

Siffror inte tillgängliga 

4.6 Kvalitetsindikatorer avseende effektiv vård. 

 Verksamhetsområdet redovisar inga indikatorer avseende effektiv vård 
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5. Jämlik vård 

5.1 Strategier och aktiviteter 

Olika frågeställningar är ständigt aktuella inom verksamheterna som arbetar med Kvinno- och 
barnsjukvård. Under 2018 har fokus legat bl.a. på kulturtolksdoulor inom förlossningsverksamheten, 
INFÖR- verksamheten är aktiviteter som påbörjats i syfte att stärka patientens ställning, se ovan punkt 1.5. 
Både inom obstetrik och gynekologi pågår projekt rörande förbättrat informationsmaterial till patienter 
som inte har svenska som förstaspråk.  

5.2 Rutiner rörande tolkservice.  

Målsättning är att tolk ska användas när så behövs. I praktiken kan det i akuta lägen vara svårt att uppnå 
detta och ibland avvikelser då tolk inte kommer som avtalat. Telefontolk utnyttjas allt mer. 
Kulturtolksdoulor har blivit ett mycket värdefullt tillskott för att förbättra stödet för icke svensktalande 
kvinnor på förlossning och BB. Doulorna ersätter inte en auktoriserad tolk, men bygger språkliga och 
kulturella broar mellan personal och patient som bidrar till ökad trygghet och patientsäkerhet. 
Kulturtolksdoulaprojektet utgår från en ideell förening och finansieras av SKL-medel 
 

5.3 Rutiner vid misstanke om att barn far illa 

Barnverksamheten har etablerade och välfungerande rutiner men samverkan med socialtjänst är ibland 
kritiserad. Verksamheten gör orosanmälningar enligt lag men får dålig eller ingen återkoppling. 
Socialtjänsten ringer ibland upp vid utredningar när de vill ha kontakt. Det förekommer att medarbetare 
kallas som vittnen till rättegångar fr.a. gällande vårdnadstvister. Orosanmälningar enligt lag görs även från 
obstetrikverksamheten. 

5.4 Utbildningsinsatser med inriktning mot ökad kulturkompetens 

Flera utbildningssatsningar har gjorts för att öka personalens kunskap kring migration, språkliga barriärer 
och kulturskillnader, bl.a. en planeringsdag med detta tema då föreläsare från TransKulturellt Centrum 
informerade om asylsökande och papperslösas rättigheter och villkor. 

5.5 Ålders- och funktionsanpassning  

Åldersanpassning en självklar och central fråga inom barnsjukvården. Neuropsykiatriska funktionshinder 
en stor patientgrupp på BUMM vilket verksamheten är anpassad för. Vad gäller fysiska funktionshinder är 
alla lokaler anpassade enligt de krav som ställs för tillgänglighet. 

5.6 Hantering av etiska problem 

Aktuella frågor diskuteras ofta inom personalgrupperna (se även 5.1)  

5.7 Andra aktiviteter utifrån etiska perspektiv 

Andra aktuella etiska spörsmål är tidsgränsen för abort, hemförlossningar, individuellt sparandet av 
stamceller från navelsträngen via privata biobanker istället för altruistiskt givande till den nationella 
biobanken. 

5.8 Könsuppdelade resultat avseende kvalitetsindikatorer  

Inte helt relevant vad avseende kvinnosjukvård och förlossning   

6. Vård i rimlig tid 

6.1 Följsamhet till prioriteringsutredningens riktlinjer.  

Denna typ av prioriteringar görs vanligtvis inte inom verksamheten 

6.2 Triagefunktionen på akutmottagningen 

 Akuta gynekologiska patienter triageras och hanteras under kontorstid via gynmottagningen, övrig tid via 
sjukhusets akutmottagning (gynekologjour finns tillgänglig 24:7) 
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6.3 Öppettider och semesterstängningar/neddragningar 

Inom kvinnosjukvården minskar behovet av elektiv kirurgi under sommarmånaderna.  Även inom 
barnsjukvården betydligt minskat behov under sommaren. Verksamheterna anpassas utifrån behoven och 
barnmottagningen har nerdragen verksamhet några veckor sommartid (barnläkare finns alltid på plats 
24:7 för förlossnings/BB-verksamhet och barn på akuten). Mottagningen i Nynäshamn stängs helt några 
veckor varje sommar och patienter hänvisas då vid behov till Södertälje sjukhus. 

6.4 Tillgänglighet till mottagningar och operation 

Verksamhetens mottagningar är anslutna till Mina Vårdkontakter. Under 2018 har så gott som 100 % 
tillgänglighet enligt vårdgarantin uppnåtts. De patienter som ska tas omhand på sjukhuset får nybesök 
inom 30 dagar och alla erhåller behandling inom 90 dagar. Mottagningarna arbetar kontinuerligt med att 
optimera hantering av väntelistor, remisshantering och telefonrådgivning. 

Gyn-och barnmottagningarna har frikostiga telefontiderför frågor och bokningar. För sjukvårdsrådgivning i 
allmänhet hänvisas alltid till Vårdguiden/1177. Sjuksköterskor och barnmorskor på båda enheter har egna 
mottagningar  med både bokade tider och viss drop-in verksamhet. Barnmottagningen har också sedan 
några år en uppskattad elektiv kvällsmottagning några kvällar / vecka. Barnläkare finns tillgänglig 24:7 för 
vården av de nyfödda barnen på BB samt som konsultativ jour för bl.a. närakuten. Förlossning/BB är öppen 
dygnet runt och endast vid enstaka tillfällen har man tvingats hänvisa patienter till annan 
förlossningsenhet. Inom den obstetriska verksamheten finns särskilda mottagningar för förlossningsrädsla 
(aurora), specialist-MVC, förlossnings- och amningsmottagning.  

6.5 Väntande på utredning eller behandling 

I dagsläget (februari 2019) 38 patienter för nybesök på gynmottagningarna, några av dessa har valt att 
vänta på tid, då de önskar en namngiven läkare. Vårdgarantin på 30 dagar för nybesöks hålls till 98-100%. 
Regelbundna kontroller av antalet väntande genomförs för att säkerställa att ingen patient blir bortglömd. 
105 patienter väntar på operation, 17 av dessa har själva valt att vänta. Operationsplanerare har 
fullständig kontroll och vårdgarantin uppfylls till 96-98%, huvudsakligen beroende på bristande tillgång till 
slutenvårdsplatser. 

6.6 Patientnöjdhet med telefontillgänglighet enligt patientenkäten.                                                    
Våra tillgänglighetssiffror är goda gällande nybesök till gynmottagning och BUMM. På de senaste 
patientenkäterna anger patienterna på gynmottagningen i genomsnitt 4,4 på en femgradig skala gällande 
upplevd tillgänglighet. På BUMM anger föräldrarna i genomsnitt 4,6 av 5 på samma fråga.  

 

6.7 Handikappanpassning, skyltning av lokaler 

Alla verksamheters lokaler uppfyller Region Stockholms krav 

6.8 Kvalitetsindikatorer avseende vård i rimlig tid 

Verksamhetsområdet redovisar inga indikatorer avseende vård i rimlig tid. 

7. Fokusområden rörande strategi och mål för kommande år  

Under 2019 kommer fokus ligga på att nå uppsatta kvalitetsmål och att på ett konstruktivt sätt återföra 
resultat ut i verksamheten. Obstetriken har fr.o.m. 2017 en målrelaterad ersättning kopplad till tre 
indikatorer. BB Södertälje har att nu hantera både högre volymer och ett stort antal utvecklingsprojekt 
som beskrivits i text ovan 

Inom slutenvården måste nya arbetssätt utvecklas. Vårdplats- och personalbrist driver fram behov av nya 
lösningar där vi utvecklar nya kvalitativa arbetssätt med bibehållen patientsäkerhet.  

En avgörande framgångsfaktor för allt utvecklingsarbete och kvalitetsarbete är att lyckade nyrekryteringar 
genomförs inom alla verksamhetsgrenar. Ett stort antal barnmorskor har rekryterats, men behov av 
hyrpersonal kvarstår för både barnmorskor och läkare. 



 
VO Kvinnor-Barn 

 
 

10 (10) 

 

 

 Din nära specialistvård 
 

 

 

 

 

 

Henrik Overödder   Johanna Katz Dalsgaard 

Verksamhetschef    Process och kvalitetssamordnare, 

VO Kvinnor-Barn   VO Kvinnor-Barn 

 

 

 

Södertälje 

2019-03-12 



 
VO Paramedicin 

Kvalitets- och Patient-
säkerhetsberättelse 2018 

STSpm7/2019 
2019-02-07 

 

Södertälje Sjukhus AB 

152 86 Södertälje  

Besök: Rosenborgsgatan 6-10 

E-post: registrator.sodertaljesjukhus@sll.se 

 

Telefon: 08-550 240 00 vxl 

Fax: 08-550 240 54 

 

 

Org.nr: 556775-9922 

Styrelsens säte: Södertälje 

www.sodertaljesjukhus.se 

 Din nära specialistvård 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 
  Avseende år 2018 

 
VO Paramedicin 

 
 



 
VO Paramedicin 

Kvalitets- och Patient-
säkerhetsberättelse 2018 

STSpm7/2019 
2 (12) 

 

    

 

 Din nära specialistvård 
 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård ....................................................................................................... 3 

Säker vård ......................................................................................................................................................... 4 

Patientfokuserad vård ...................................................................................................................................... 7 

Effektiv vård...................................................................................................................................................... 8 

Jämlik vård ........................................................................................................................................................ 9 

Vård i rimlig tid ............................................................................................................................................... 10 

Fokusområden rörande strategi och mål för kommande år .......................................................................... 11 

 
  



 
VO Paramedicin 

Kvalitets- och Patient-
säkerhetsberättelse 2018 

STSpm7/2019 
3 (12) 

 

    

 

 Din nära specialistvård 
 

 

 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Inom verksamheten används många vårdprogram och nationella riktlinjer. De olika paramedicinska 
yrkesgrupperna har också tagit fram lokala riktlinjer för vård och behandling som en del i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
 
Exempel på vårdprogram och nationella riktlinjer som används inom verksamheten 
 

- Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, 2017 
- Regionalt vårdprogram Demens, Demenscentrum SLL 
- Nationella riktlinjer för vård vid stroke, Socialstyrelsen, 2018 
- Regionalt vårdprogram Stroke, SLL 
- Regionalt vårdprogram Nutrition med inriktning undernäring, SLL 
- Socialstyrelsens riktlinjer för kost till diabetiker 
- Nationella riktlinjer för diabetesvården, Socialstyrelsen, 2017 
- Förebyggande av och behandling vid undernäring, SOSFS 2014:10 
- Regionalt vårdprogram: Prevention, diagnostik och behandling av obstetriska sfinkterskador, SLL, 

2008 
- Riktlinjer för sjukgymnastisk behandling av patienter med obstetrisk analsfinkterruptur, 

Fysioterapeuterna, 2013 
- Nationellt vårdprogram Lymfödem, Svensk förening för lymfologi, 2018 
- Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Socialstyrelsen, 2015 (uppdatering 2017) 
- Nationellt vårdprogram för KOL. Svensk Lungmedicinsk Förening, 2014 
- Nationellt vårdprogram Palliativ vård, Regionala Cancercentrum i samverkan, 2016 
- Nationell konsensusmodell för dyslexiutredningar, SLOF 
- Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Socialstyrelsen, 2015 (uppdatering 2018) 
- Regionalt vårdprogram Fallprevention, SLL 
- Non Invasiv Ventilation – Riktlinjer för fysioterapeutisk behandling efter extubering, 

Fysioterapeuterna, 2017 
- Riktlinjer för tidig mobilisering av vuxna patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning, 

Fysioterapeuterna, 2015 
 
Kvalitetsregister 
 
Under 2018 började enheten för fysioterapi registrera fysioterapivariabler i det nationella kvalitetsregistret 
Sephia. Sephia är en del av Swedeheart och inkluderar personer under 80 år som drabbats av hjärtinfarkt 
och registrerats i RIKS-HIA. Registrering sker två gånger under det första halvåret efter hjärtinfarkten, via 
mottagningsbesök, vid start samt efter avslut av rehabilitering. Utöver anamnestiskt samtal utförs fysiska 
tester. Ett standardiserat symtombegränsat cykeltest, tåhävningar samt axelflexion. Därutöver 
patientrapporterade variabler avseende fysisk kapacitet, fysisk aktivitet och fysisk träning med hjälp av 
skattningsskalor. Patienterna deltar i träning inom hjärtrehabilitering alternativt tränar självständigt och 
för träningsdagbok. Vid avslutande av rehabiliteringsperiod (inom 6 månader efter första besök) följs 
patienten upp med ett nytt besök. Variablerna som mäts upp registreras i ett webbaserat verktyg och ger 
access till statistikutdrag lokalt för sjukhuset. Registrering av patienter i fysioterapidelen av Sephia har 
påbörjats under senare delen av 2018 (Q3-4) varför vi först 2019 kommer att kunna se utfallet av 
deltagande i träning inom hjärtrehabilitering. Hittills har totalt 21 patienter inkluderats. 
 
Utvecklingsprojekt 
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Vårdplaneringsteamet etablerades vid halvårsskiftet 2017 för att utveckla processen kring vårdplaneringar 
och ansvara för genomförandet av dessa på samtliga somatiska vårdavdelningar på sjukhuset. 
Vårdplaneringsteamet har på kort sikt förändrat hela sjukhusets arbetssätt kring vårdplaneringar, 
tillsammans med patienterna i behov av vårdplanering i samband med sin sjukhusvistelse. Teamet 
förbereder och genomför samtliga vårdplaneringar på sjukhuset, både inom akutsomatiken och 
geriatriken, och har en ledande roll i förberedelsearbetet inför införandet av Lagen om utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård (LUS), vilket gjort Södertälje till en föregångare i Stockholm. 
Vårdplaneringsteamet startade som ett initiativ för att uppgiftsväxla och förbättra arbetsmiljön för 
sjuksköterskor i slutenvård. En utvärdering med intervjuer och enkätundersökningar med patienter, 
anhöriga, sjuksköterskor och kommunernas biståndsbedömare visar bland annat att vårdplaneringsteamet 
ökat kvaliteten på vårdplaneringarna, sjuksköterskorna upplever betydligt mindre stress i samband med 
vårdplaneringar, patienterna känner sig delaktiga och lyssnade på och att samverkan med 
biståndsbedömarna har ökat. Antalet utskrivningsklara patienter på sjukhuset har på ett år minskat med 
22 %. I november 2018 infördes det nya arbetssättet enligt LUS. Lagen innebär nya utmaningar för 
sjukhuset och involverade aktörer i utskrivningsprocessen, som delvis fått nya roller. 
Vårdplaneringsteamet har blivit experter på området och fungerat som kunskapsbärare både internt på 
sjukhuset och för våra externa samarbetsparter. Vårdplaneringsteamet har visat sig arbeta på ett så 
framgångsrikt sätt att sjukhuset beslutat om att permanenta det 2019 under namnet utskrivningsteamet. 
Vårdplaneringsteamet belönades med andra pris i Region Stockholms kvalitetspris Gyllene Äpplet 2018. 
 
För att öka grundkunskaperna inom området nutrition så är en webbutbildning via Lärtorget riktad mot 
sjuksköterskor och undersköterskor på gång genom ett innovationsprojekt. Webbutbildningen har testats 
på sjukhuset för en grupp sjuksköterskor och undersköterskor från både akutsomatiken och geriatriken. 
Syftet med webbutbildningen är bland annat att belysa vikten av att göra riskbedömning för undernäring 
på alla patienter samt att förstå nutritionsvårdsprocessens alla delar från riskbedömning till utvärdering. 
Genom att förstå sin egen roll och ansvarsområde i nutritionsarbetet kan patienter få den 
nutritionsbehandling de behöver och risken för utveckling av undernäring hos våra patienter kan minska. 
 

Säker vård 

Evidensbaserade rutiner 
 
För att stärka arbetet med patientsäkerheten har verksamhetsområdets utvecklingsledare utarbetat ett 
dokument med instruktioner om hur en evidensbaserad rutin ska skrivas. Arbetet med att uppdatera och 
evidensbasera behandlingsrutiner har pågått under hela året.  
Följande rutiner har uppdaterats och/eller evidensbaserats under 2018: 

- Anhörigstöd på Södertälje sjukhus 
- Telefonuppföljning efter trafikolycka – kurator 
- Efterlevnadssamtal – rutin för kuratorer 
- Uppföljning av patienter som varit med om en allvarlig händelse 
- Handlingsplan för omhändertagande vid våld i nära relation 
- Hembesök – fysioterapeutens roll 
- Boendebedömning – kriterier 

 
Arbetet med att revidera rutinen angående bostadslösa har påbörjats och fortsätter nästa år. Syftet är att 
förbättra samarbetet med Boendeenheten och tydliggöra hur den nya rutinen ska se ut angående 
planeringen för hemgång av patienter som saknar ett boende. Två kuratorer har, tillsammans med 
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projektledaren i vårdplaneringsteamet och enhetschef för kuratorer, påbörjat ett samarbete med 
Boendeenheten i Södertälje kommun. 
 
Avvikelser 
 
Avvikelser, liksom patienternas synpunkter och klagomål, hanteras inom verksamhetens olika forum. 
Bland annat förbättringstavlor, ledningsgruppsmöten, arbetsplatsträffar och samverkansmöten. Syftet är 
lärande och förbättring från våra avvikelser inom vår egen verksamhet, men också att skapa dialog med 
andra berörda parter.  Återkommande avvikelser under 2018 rörde patientsäkerhetsfrågor på 
vårdavdelningarna, till exempel fall. Andra vanliga avvikelser rörde utskrivningsprocessen. 
 
Rutiner för remisshantering 
 
Kuratorerna har infört digitala remisser under året. Syftet med elektroniska remisser är att öka 
patientsäkerheten och därmed ersätta pappersremisserna till kuratorerna, med elektroniska remisser. 
Detta berörde kuratorerna inom områdena för medicin, geriatrik, kirurgi/akut och gynekologi. 
Remisshanteringen utvärderades under våren 2018 av berörda kuratorer tillsammans med sjukhusets 
Användarstöd. Beslut togs att fortsätta med elektroniska remisser via Take Care. 
 
Verksamhetsområdets dokumentationsutvecklare har under året arbetat med att uppdatera 
remisskriterierna för enheten för logopedi. 
 
Basala kläd- och hygienrutiner 
 
Vid de punktprevalensmätningar som utförts på sjukhuset under vår och höst hade den paramedicinska 
personalen under samtliga mätningar 100 % följsamhet till de basala hygien- och klädrutinerna. Olika 
insatser för att bibehålla resultatet har genomförts under året med information om de basala hygien- och 
klädrutinerna bland annat på enheternas arbetsplatsträffar och återkoppling av resultatet. 
 
VRI 
 
Verksamhetsområdets alla fem enheter har under året arbetat med att hitta minst en förbättringsåtgärd 
för att minska förekomsten av VRI. Det har varit en aktivitet i verksamhetsplanen. Samtliga fem enheter 
har genomfört förbättringsåtgärder, bland annat förändrade rutiner för rengöring av hjälpmedel och 
material i väntrum och förbättrad tillgänglighet och skyltning för handdesinfektion för både personal och 
patienter som besöker gymnastiksalen. Under hösten bjöds enheten för vårdhygien in, och föreläste för 
personalen med fokus på VRI och paramedicinska yrkesgruppers roll för att förhindra smittspridning. 
 
Minska risk för undernäring 
 
En av dietisterna har börjat med en nutritionsutbildning för alla nyanställda undersköterskor och 
sjuksköterskor via sjukhusets nya KTC (kliniskt träningscentrum). I utbildningen för sjuksköterskor betonas 
vikten av att göra riskbedömning för undernäring på alla patienter och i utbildningen för undersköterskor 
betonas vikten av en trevlig måltidsupplevelse för att öka aptit (och därmed matintag). 
 
Samarbete med externa aktörer 
 
Vårdplaneringsteamet har fokuserat på att bygga upp samarbetet med våra externa samarbetsparter. Det 
gäller särskilt Södertälje kommuns biståndsbedömare som under året fått disponera ett rum bredvid 
vårdplaneringsteamet. Samverkan med kommunerna i vårt upptagningsområde fungerar nu mycket bra. I 
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samband med införandet av Lagen om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ökade behovet av 
samverkan med primärvården, och flera nätverksträffar gällande utskrivningsprocessen har genomförts 
med deltagare från sjukhuset, kommunerna och primärvården. Vårdplaneringsteamet har även deltagit i 
Nestors arbete för att stödja hållbar kvalitetsutveckling i äldreomsorgen och hälso- och sjukvården i 
Stockholms södra länsdel. 
 
Enheten för fysioterapi har under året bjudit in fysioterapeuter från primärvården för information och 
diskussion i syfte att förbättra patientflöde och göra överföring mellan vårdgivare trygg och säker för våra 
patienter. Nätverksträffen var välbesökt och uppföljning kommer att ske under nästa år. 
 
Enheten för kuratorer och psykolog har också haft nätverksträffar med kuratorer inom primärvård och 
psykiatri. Syftet var att etablera en samverkan mellan olika områden för kunskaps och erfarenhetsutbyte, 
samt att underlätta remissförfarandet. 
 
Enheten för Logopedi har genomfört utbildning i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation) vid ett tillfälle under året. Kommunikationsgrupper för personer med förvärvad 
språkstörning pågår löpande under såväl vår- som hösttermin. 
 
Nya arbetssätt 
 
Vårdplaneringsteamet har som tidigare beskrivits förändrat hela sjukhusets arbetssätt kring 
vårdplaneringar och utskrivningsprocessen. Teamet har hela tiden utvecklat, omprövat och förändrat 
arbetssättet kring vårdplaneringarna. Allt eftersom nya behov identifierats. Teamet har haft samverkan 
och goda relationer med vårdgrannar som ledstjärna, liksom tillit till varandras kompetens och vilja att 
hitta bästa möjliga lösning tillsammans med patienterna. Vårdplaneringsteamets arbete fortsätter och 
riktas nu mot att skapa ett effektivt, stabilt och patientsäkert arbetssätt med nya LUS. 
 
I början av 2017 kunde två logopeder börja utföra fiberendoskopisk undersökning av sväljning, FUS, på 
inneliggande patienter efter delegation från chefläkare. Det är en stor verksamhetsförbättrande åtgärd 
som innebär att patienterna inte behöver transporteras till extern Öron-Näsa-Halsenhet för att få 
undersökningen utförd. Enheten för logopedi har under 2018 intern utbildat en logoped i FUS då en 
logoped med FUS-kompetens slutade under året. Därmed finns denna kompetens hos tre logopeder. 
 
Det externa projektet med rehabkoordinatorer på sjukhusets ortopedienhet startade 2016 och förlängdes 
ytterligare ett år och gällde också under 2018. Målet har varit att åstadkomma en effektiv och 
kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess för patienter inom ortopedisk klinik. 
Rehabkoordinationen bemannas av en arbetsterapeut och en sjukgymnast med 0,25 tjänst vardera. 
 
Utbildningar 
 
Ett flertal utbildningar för att öka patientsäkerheten har genomförts inom verksamhetsområdet. Det gäller 
personalutbildning med externa föreläsningar såväl som internutbildning. Verksamhetsområdet har också 
ett system med utbildningsfrukostar, som syftar till att medarbetare lär varandra genom att dela med sig 
av sin kunskap. Exempel på utbildningsfrukostar som genomförts under 2018 är rehab planer, feedback, 
fysioterapi vid problematik i axel/skuldra och kompressionsbehandling/bandagering. 
 
Kompetens inom S-HLR är obligatoriskt för samtliga medarbetare inom verksamhetsområdet. Egna 
instruktörer säkerställer tillgång till utbildning och inom verksamhetsområdet arbetar även en 
specialistfysioterapeut som sjukhusets HLR-koordinator. Medarbetarna ansvarar för att statistik föra sin S-
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HLR kompetens i Region Stockholms IT-baserade verktyg för kompetensutveckling ProCompetence, som 
påminner när det är dags för förnyad utbildning. 
 
 
Kurator och fysioterapeut har deltagit i Smärtmottagningens smärtskola för patienter. Det hålls 3 
smärtskolor per termin och varje smärtskola är 4 lektioner. Kurator och fysioterapeut ansvarar för ett 
tillfälle per smärtskola. Fokus för kurator ligger på smärta och relationer och vilka konsekvenser långvarig 
smärta kan ge för både patienten och i relation till partner/familj, arbete, socialt liv och fritid/intressen. 
Kuratorn bidrar även med information och vägledning kring sjukpenning och sjukpenningsprocessen med 
olika aktörer. Fokus för fysioterapeut ligger på fysisk aktivitet. Här ingår information om hur kroppen 
påverkas av fysisk aktivitet, generella rekommendationer och om fysisk aktivitet vid långvarig smärta. Att 
hitta balans i träningen med lagom dos och att våga träna trots rörelserädsla är faktorer som diskuteras 
utifrån långvarig smärta. 
 
Två fysioterapeuter, två arbetsterapeuter, en dietist och en logoped har tillsammans med läkare och 
strokesjuksköterska ansvarat för en intern strokekompetensutbildning med praktiska och teoretiska 
moment för personal på avdelning 8. Utbildningen följer riktlinjer från Stroke-Riksförbundet och syftar till 
att höja kompetensen kring strokevård.  
 
Enhetschef för kuratorer och psykolog har tillsammans med enhetschef för PHB, psykisk hälsa hos barn 
och ungdom, haft genomgångar för Akutmottagningen vid 3 tillfällen under våren. Anledningen är att 
Närakuten öppnade som också ska ta emot barn. Temat har varit barn och fokus på krisstöd och 
orosanmälningar gällande barn. Kuratorer har också hållit i genomgångar på Gynmottagningen om temat 
kris samt berättat om handlingsplanen om våld i nära relation. 
 
Ett annat tema som kuratorerna har fokuserat på, är suicid. 6 medarbetare har deltagit i ”Action 
livräddning, en utbildningsdag som Samordningsförbundet bjöd in till. Syftet var att skapa en gemensam 
kunskapsbas och samverkan kring identifikation och bemötande av självmordsnära personer. Under 
hösten bjöd kuratorerna in en extern föreläsare som höll i temat suicid för hela sjukhuset. Föreläsningen 
handlade om ”Konsten att rädda liv” och ”Suicidprevention i praktiken”. 
 

Patientfokuserad vård 

Humanistisk Medicin 
 
Humanistisk Medicin är ett kompetensutvecklingsprogram under ett halvår där medarbetarna arbetar med 
att utveckla en djupare förståelse för patienternas upplevelse och känsla av delaktighet samt genom 
reflektion och samtal skapa självinsikt och medvetenhet om det mellanmänskliga mötet. Humanistisk 
Medicin är en del i sjukhusets arbete med en gemensam värdegrund. Totalt har mer än 30 medarbetare 
inom verksamhetsområdet genomgått programmet Humanistisk medicin och under 2018 har sex 
medarbetare utbildats.  
 
Paramedicins verksamhetschef har varit delaktig som ledare för fördjupningsutbildningen Ledarkonst som 
vänder sig till chefer på sjukhuset som genomgått grundprogrammet Humanistisk Medicin. Under året har 
två alumni träffar genomförts med temat medkänsla och kommunikation med media träning. 
 
Patient- och anhörigföreningar 
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Kurator och Psykolog har hållit i totalt 12 anhörigträffar under året, 6 tillfällen per termin. 
Anhörigkonsulenter inom kommunerna har bjudits in till anhörigträff för att informera om stödet som 
erbjuds inom kommunen.  
 
Vårdplaneringsteamet har också identifierat ett stort behov av anhörigstöd i samband med utskrivning 
från sjukhuset och har initierat ett förbättringsarbete för att trygga anhöriga inför patienternas hemgång 
tillsammans med kuratorer på sjukhuset och kommunernas anhörigstöd. 
 
Patienternas synpunkter 
 
För att ta tillvara patienternas synpunkter och för att förbättra verksamheten utifrån vad patienterna 
anser vara viktigt, hade varje enhet som mål att genomföra en aktivitet för att ta tillvara patienternas 
synpunkter eller att utvärdera behandlingsinsatser. Det kunde vara intervjuer, fokusgrupp, enkät eller 
liknande.  

- Logopederna utvärderade sin TAKK-kurs genom en enkät till deltagarna där man frågade om deras 
upplevelse av kursen och förbättringsmöjligheter.  

- Kuratorerna genomförde en enkätundersökning med frågor som rörde patienternas upplevelse av 
kuratorskontakt på sjukhuset.  

- Dietisterna utvärderade vad patienterna tyckte om de kostråd de fick i samband med sin gastric 
bypass/sleeve operation. Förbättringsförslag efterfrågades också. 

- Fysioterapeuterna utvärderade patienternas upplevelse av vård och rehabilitering efter höft- och 
knäprotesoperation med en enkätundersökning vid 2-månadersåterbesöket till fysioterapeut. 

- Arbetsterapeuterna intervjuade inneliggande patienter om deras upplevelse av arbetsterapeutiska 
insatser med fokus på bemötande, nyttan med insatserna, delaktighet och information och 
möjlighet till kontakt med arbetsterapeut. 

Samtliga yrkesgrupper har presenterat och återkopplat resultatet av patientundersökningarna i sina 
respektive yrkesgrupper och arbetat med förbättringsåtgärder när detta varit relevant. 

Effektiv vård 

Lärande i organisation 
 
Verksamheten har ingått i ett forskningsprojekt från Kungliga Tekniska Högskolan med frågeställningen: 
Vilken betydelse har lärande under pågående verksamhetsutveckling för medarbetares välmående och 
engagemang? Forskningsprojektet syftar till att skapa en fördjupad förståelse för vilken betydelse lärande 
har på individ-, grupp- och organisationsnivå – under pågående verksamhetsutveckling – för främjandet av 
medarbetares välmående och engagemang. Verksamheten har varit del av projektet som ett positivt 
exempel på en lärande organisation. 
 
Lean 
 
Verksamhetsområdet arbetar med ständiga förbättringar och har sedan flera år använt lean som verktyg 
och arbetssätt för att utveckla och effektivisera vården. Paramedicin har en egen leanutbildning som 
startade redan 2013 och genomförts 8 gånger. Under 2018 startades en ny lean-grupp med representanter 
från de fem största paramedicinska yrkesgrupperna. Gruppen ska bland annat sprida kunskap kring lean i 
sina respektive grupper och vara ett stöd i förbättringsarbetet. Gruppen ska också kunna vara delaktig i 
leanutbildningen. Under året avsatte paramedicins ledningsgrupp ett par temaeftermiddagar för att 
utbildas i lean. I slutet av året utlyste verksamhetschef ett tilläggsuppdrag för förbättringsledare lean, som 
tillsattes under 2019. Samtliga yrkesgrupper har under året infört förbättringstavlor och arbetar aktivt med 
dessa. 
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Paramedicin har också arbetat vidare med dagliga avstämningar inom de olika grupperna. Utifrån 
gemensamma prioriteringar som tidigare arbetats fram fördelas resurserna över processgränserna dit de 
för dagen bäst behövs. Dagliga avstämningar är också ett sätt att utjämna belastningen för medarbetarna 
och säkerställa att patienterna med störst behov får vård och rehabilitering. 
 
Förbättring av vårdprocesser 
 
Enheten för fysioterapi har genomfört ett förbättringsarbete där patientflödet kartlagts. Tre områden har 
framkommit som är avgörande för gott patientflöde: tidig mobilisering, tidig förberedelse för SIP/hemgång 
samt samarbete med kommun, primärvård och anhöriga.  
 
Fysioterapeuterna har också påbörjat ett arbete för att kartlägga möjligheterna att arbeta på 
akutmottagningen, vilket skulle kunna förbättra omhändertagandet för patientgrupper framför allt inom 
det ortopediska och internmedicinska området. 
 
Samtliga fem chefer inom verksamhetsområdet har deltagit i en kurs i produktionsplanering, som 
anordnades av verksamhetsområde kirurgi-ortopedi-urologi. Föreläsare var Ritva Rosenbäck. I kursen 
ingick även patientsäkerhetsfrågor.  
 
Schemaförändringar logopedi 
 
Enheten för logopedi har under året gjort ett förbättringsarbete för att öka tillgängligheten, bland annat 
genom att öka antalet nybesökstider löpande för att motverka köbildning. Under perioder med färre 
nybesök nyttjas tiderna istället till extra resurskrävande besök.  
 

Jämlik vård  

 
Prioriteringar 
 
Arbetsterapeuterna har fortsatt implementera sin modell för prioriteringar utifrån ”Nationell modell för 
öppna prioriteringar” framtagen av Linköpings Universitet. Det övergripande syftet med modellen är att 
förhållandevis mer resurser fördelas till den/de personerna med de största behoven. Modellen kan även 
användas vid låg bemanning där det är av stor vikt att prioritera på ett strukturerat sätt både ur patient- 
och personalperspektiv. Arbetsterapeuternas arbete har blivit uppmärksammat utanför sjukhuset och en 
arbetsterapeut har tidigare hållit föredrag för andra arbetsterapeuter på Nyköpings lasarett om hur vi på 
Södertälje sjukhus arbetat fram en given prioriteringsordning utifrån arbetsterapeutiska åtgärder och 
patienters svårigheter relaterat till sjukdom och hur vi arbetar med det praktiskt i det dagliga arbetet. 
 
Våld i nära relation 
 
Kuratorerna inom VO paramedicin arbetar aktivt med att öka kunskapen bland övrig vårdpersonal när det 
gäller våld i nära relation. En handlingsplan är framtagen och finns publicerad som en sjukhusövergripande 
rutin. Handlingsplanen har tagits fram i syfte att ge stöd i arbetet med våldsutsatta kvinnor som söker vård 
på Södertälje sjukhus AB. Handlingsplanen har reviderats under förra året i samarbete med en 
sjuksköterska på Akutmottagningen. Kuratorerna håller även i genomgång av handlingsplanen för AT 
läkare och annan vårdpersonal kontinuerligt.  I september presenterade två kuratorer handlingsplanen för 
alla paramedicinare på ett VO-möte. 
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Rutiner kringarbete med lösärmar/engångsärmar 
 
Verksamhetsområdets huvudhandledare har under året arbetat med att klargöra vad som gäller kring 
arbete med engångsärmar/lösärmar för student som av religiösa skäl önskar arbeta med långärmat. Syftet 
har varit att säkerställa ett korrekt och lika förhållningssätt i frågan gentemot samtliga studenter på 
sjukhuset och att säkerställa att basala kläd- och hygienrutiner efterlevs för att inte äventyra 
patientsäkerheten. 
 
Anpassningar till ålder 
 
Under höstterminen infördes en ny rutin på enheten för logopedi för omhändertagande av barn under tre 
år, där nybesöket fortsättningsvis kommer att bestå av ett föräldrasamtal utan barnet närvarande, istället 
för bedömning av barnet. Logopeden har då bättre möjligheter att ge information om utredning och 
behandling samt att svara på vårdnadshavares frågor. Detta för att öka förståelsen för insatserna och 
därmed undvika avbokningar. I samband med detta beslutas även att införa s.k. subakuta tider i schemat 
för att bättre kunna genomföra nybesök/bedömning över två besök när behov finns. Detta för att öka 
kvaliteten i verksamheten och compliance hos patienter. I slutet av året införskaffade enheten för 
logopedi nya väntrumsmöbler och leksaker som är speciellt anpassade för barn. 
 
Webbutbildning för förskrivare av hjälpmedel 
 
Socialstyrelsen lanserade under året en obligatorisk webbutbildning för alla som förskriver hjälpmedel. Har 
man inte en godkänd utbildning kan man inte förskriva hjälpmedel. Utbildningen ger bland annat en ökad 
förståelse för behovsbedömning, hur man kan arbeta evidensbaserat, reflektera över värdekonflikter, 
förmedla individens behov och hur man kan arbeta med hjälpmedel på ett patientsäkert sätt och med god 
kvalitet. 
  

Vård i rimlig tid  

Tillgänglighet logopedmottagning 
 
I början av året hade logopedmottagningen en väntelista med barn som köade för läs- och skrivutredning 
där vissa hade väntat upp emot ett år. Skälet till detta stod att finna i förra årets IT-problem. Under året 
har denna kö betats av. Väntetiden för nybesök var under årets första kvartal alltför lång och endast cirka 
10 % fick tid inom 30 dagar. Orsaker till detta var ett större antal remisser i november och december 2017 
jämfört med samma period 2016. I och med nya personalrekryteringar samt punktinsatser med 
nybesöksveckor vändes trenden och i början av juni fick över 70 % vård inom 30 dagar. I oktober hade 
siffran förbättrats ytterligare till 80 %, ett resultat av en schemaförändring med fler fasta nybesökstider 
per person. En tillfällig nedgång i december gjorde att tillgängligheten sjönk till 36 % vid årsskiftet. 
 
Läs- och skrivutredningar/dyslexi utfördes i princip inte under hela 2017 på grund av IT-problem. Dessa IT-
problem medförde att man inte kunde använda diagnostiserande program. Patienterna 
rekommenderades då att ta kontakt med annan vårdgivare för snabbare vård. Under andra halvan av 2018 
kunde vi få fart på inbokningen av läs- och skrivutredningar i och med att ytterligare en logoped tog sig an 
ämnet samt att en erfaren logoped delvis kom tillbaka från föräldraledighet och på sin deltid ägnade sig 
mycket åt läs- och skrivutredningar. 
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Fokusområden rörande strategi och mål för kommande år  

 

Övergripande mål och Aktiviteter VO 
Paramedicin 

Berör 2018 Mål 2019 

HÖG KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET 
      

Undersöka möjligheten för paramedicinare att följa patienten genom hela 

vårdflödet på sjukhuset (en A3:a som förstudie för varje yrkesgrupp)  

Alla Ej aktuellt 5 st 

Involvera patienterna i förbättringsarbetet (ett förbättringsförslag/enhet) Alla 5 enkätundersökningar 5 förbättringsförslag 

Andel patienter som får tid för första besök inom 30 dagar Logopeder 36 %  ≥ 90 % 

Följa Basala Hygien och Klädregler (andel korrekt registrerade i PPM) Alla 100 % 100 % 

Utbilda medarbetare i Humanistisk medicin Alla 6 st 6 st 

TRYGGAD KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
      

Införa daglig avstämning för alla yrkesgrupper med syfte att jämna ut 

arbetsbelastningen (5 yrkesgrupper) 

Alla Ojämnt förekommande Regelbundet för 5 

yrkesgrupper 

Genomföra åtgärderna i handlingsplanen från medarbetarenkäten riktat mot 

återhämtning inom respektive yrkesgrupp 

Alla Medarbetarskapsindex 88 

Ledarskapsindex 81 

Medarbetarskapsindex 

≥ 76 

Ledarskapsindex ≥ 76 

Medarbetarsamtal med närmaste chef Alla 93 % ≥ 80 % 

Undersöka möjligheten att utveckla verksamheten mot nya arbetsområden Alla Vårdplaneringsteamet Ett nytt område 

Införa SLL:s kompetensstege Arbetsterapeuter  

Fysioterapeuter 

Ej aktuellt 50 % inplacerade 

medarbetare 

Följa personalomsättningen (jämföra antalet avslutade 

tillsvidareanställningar med totala tjänsteutrymmet) 

Alla Ej mätt Högst 10 % 

Kartlägga behovet av kontorsutrymme och patientrum hus 18, plan 2 Alla Ej aktuellt Ny gemensam 

expedition för UST 

HÅLLBAR VERKSAMHET    

Genomförd grundläggande miljöutbildning (% av medarbetarna) Alla 87 % 75 % 

Minska klimatpåverkan från transporter i tjänsten genom att följa hur 

många gånger bil väljs bort till förmån för cykel eller promenad 

Alla 53 gånger 40 gånger 

Andelen uteliggande personalkläder över 30 dagar Alla 17 % 30 % 

Införa ett VO-övergripande uppdrag inom Paramedicin riktat mot lean Alla Ej aktuellt Genomfört 

PRODUKTION OCH EKONOMI I BALANS       

Följa kostnader och intäkter mot budget och korrigera vb (tkr) Alla 452 tkr > 0kr 

Följa och anpassa verksamheten till målvolymen i den mån vi kan påverka  Arbetsterapeut 1041 1097 

 Fysioterapeut 3237 3131 
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 Kurator 905 957 

 Psykolog 157 161 

 Logoped 5567 5500 

 Dietist 1002 864 

 
 
Anna Wik Bringby 
Verksamhetschef 
VO Paramedicin 
 



 
VO Röntgen 

Kvalitets- och Patient-
säkerhetsberättelse 2018 

<diarienr> 
<datum> 

 

Södertälje Sjukhus AB 

152 86 Södertälje  

Besök: Rosenborgsgatan 6-10 

E-post: registrator.sodertaljesjukhus@sll.se 

 

Telefon: 08-550 240 00 vxl 

Fax: 08-550 240 54 

 

 

Org.nr: 556775-9922 

Styrelsens säte: Södertälje 

www.sodertaljesjukhus.se 

 Din nära specialistvård 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 
Avseende år 2018 

 
VO Röntgen 

 
 
 



 
VO Röntgen 

Kvalitets- och Patient-
säkerhetsberättelse 2018 

<diarienr> 
2 (8) 

 

    

 

 Din nära specialistvård 
 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård ....................................................................................................... 3 

Säker vård ......................................................................................................................................................... 4 

Patientfokuserad vård ...................................................................................................................................... 6 

Effektiv vård...................................................................................................................................................... 6 

Jämlik vård ........................................................................................................................................................ 7 

Vård i rimlig tid ................................................................................................................................................. 8 

Fokusområden rörande strategi och mål för kommande år ............................................................................ 8 

 
  



 
VO Röntgen 

Kvalitets- och Patient-
säkerhetsberättelse 2018 

<diarienr> 
3 (8) 

 

    

 

 Din nära specialistvård 
 

 

 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

1. Nationella riktlinjer, SBU-rekommendationer och regionala vårdprogram  
VO Röntgen tillämpar Nationella riktlinjer, SBU-rekommendationer, regionala vårdprogram inom de 
områden där sådana finns samt de arbetssätt som tagits fram för Standardiserade vårdförlopp (SVF). 
Målet är att tillgodose klinikernas behov av adekvata radiologiska utredningar. I de fall den önskade 
undersökningen inte är optimal för att besvara frågeställningen utifrån de senaste rönen, vilka finns 
beskrivna i aktuella vårdprogram och/eller i vetenskapliga tidskrifter, ändras undersökningsmetod så att 
frågeställningen kan besvaras på bästa möjliga sätt.  
 
2. Kvalitetsregister 
Inom den svenska radiologin finns ännu inga kvalitetsregister.  
 
3. Kvalitetsindikatorer till HSF 
VO Röntgen rapporterar inga indikatorer till HSF. 
 
4. Verksamhetsspecifika kvalitetsindikatorer 
Statistikverktyget Qlickview används för att följa upp VO Röntgens produktion och kvalité. Förutom 
produktion och väntetider för respektive modalitet följs även undersökning och svarstider kopplade till 
den medicinska prioriteten. Följande prioriteringar används idag: 
Akut – omedelbar undersökning. 
Inom 2 h 
Inom 12 h 
Inom 1-2 veckor 
Inom 3 veckor 
Inom 5 veckor 
 
Prioriteringen akut, inom 2 h och inom 12h uppfylls till 97 % 
 
För prioriteringen 1-2 veckor är fördelningen något olika beroende på modalitet.  
DT uppfylls till 97 % 
MR uppfylls till 82 % 
Konventionella undersökningar uppfylls till 90 % 
 
5. Forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts under året inom verksamhetsområdet. 
Under året har datortomografiundersökningar med lågdosprotokoll för undersökning av lungor, ryggar, 
bäcken och höfter tagits fram i samarbete med FE Strålfysik, Siemens, RaLF och modalitetsansvariga 
sköterskor. Stråldoserna på de undersökningar som utför med datortomografi är nu i parietet eller längre 
än vid undersökning med konventionell utrustning. Bildinformationen är dock betydligt större med 
möjlighet att göra 3D rekonstruktioner etc. 
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Säker vård 

1. Verksamhetens strategier och fortlöpande arbete med att stärka patientsäkerhetskulturen (SOSFS 
2011:9).  
Medvetenheten kring patientsäkerhet bland de anställda är god. Vi arbetar för att förebygga och minska 
riskerna för vårdrelaterade skador, bland annat genom att aktivt försöka minimera riskerna för 
kontrastmedelsutlöst njurfunktionspåverkan. Patienter med hög risk för njurfunktionspåverkan undersöks 
i första hand med metod som inte kräver jodkontrastmedel. I de fall då jodkontrastmedel av diagnostiska 
skäl måste användas, anpassas all dosering till den enskilde patienten. Analysprogrammet Omnivis 
beräknar vilken diagnostisk dos som undersökningen kräver och vilken dos som patientens aktuella 
njurfunktion tillåter.  
 
Vi tar hänsyn till riskerna med joniserande strålning. För att minimera stråldoserna till patienterna väljer vi 
därför, när så är lämpligt, att utföra undersökningarna med annan metod än den begärda, till exempel 
ultraljud eller MR. 
I samband med upphandlingen av nya datortomografer har kliniken nu möjlighet att utföra lågdos DT med 
samma stråldos som ex. lungröntgen. 
 
2. Beskriv översiktligt arbetet med systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 
Statistikverktyget Qlikview används för att samla och visualisera data från röntgeninformationssystemet 
Sectra RIS. Aktuell produktionsdata och resultat presenteras översiktligt på sjukhusets intranät under 
Uppföljningsportalen. Ständigt förbättringsarbete i verksamhetens patientflöden görs löpande varje vecka 
i syfte att utnyttja modalitetsresurserna optimalt, uppnå minskade ledtider och kortare väntetider. 
 
Vid uppgradering av modaliteterna eller då nya undersökningsmetoder tas i bruk revideras metoder, 
arbetssätt och stråldoser i samarbete mellan metodansvarig personal, leverantörer och FE sjukhusfysik. 
 
3. Anmälningar till Patientnämnden (PaN) 
Under 2018 har två anmälningar gjorts till Patientnämnden (PAN).  
Verksamhetschefen har varit i kontakt med patienterna och ärendena har avslutats. 
 
4. Patientskadeärenden från LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). 
VO Röntgen har inte haft några patientskadeärenden från LÖF under 2018. 
 
5. Avvikelserapportering  
Verksamhetschefen och enhetscheferna går gemensamt igenom händelser/rapporter av negativ art, som 
drabbat patient eller där risken för att en patient skulle drabbas.  
Detta hjälper oss i arbetet med att eliminera alla sådana processer i vår verksamhet eller förändra 
rutinerna för att förhindra upprepning. 
Händelser/avvikelser tas upp och diskuteras med inblandade/ansvariga personer samt diskuteras i 
personalgrupper (APT, kategorimöten etc.). 
Incidentrapport riktade mot VO Röntgen gås igenom på våra APT. 
 
Under året rapporterades totalt 24 avvikelser i Händelsevis. Risk 5 st., tillbud 9 st. samt negativ händelse 
10 st.  
3 st negativa händelser innefattar strålning och har rapporterats till Strålsäkerhtsmyndigheten. 
 
6. Händelse- och riskanalyser inom verksamhetsområdet  
VO Röntgen har inte utfört men deltagit i händelseanalys från annat VO under 2018. 
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7. Antalet lex Maria-anmälningar och vilken typ av händelser. 
VO Röntgen har inte varit föremål för någon anmälning till Lex Maria under 2018. 
 
8. Remisshantering 
Skriftliga rutiner för remisshantering finns publicerat i Centuri.  
Remissöverföring mellan VO Röntgen och övriga vårdgivare sker genom det sammanhållna 
journalsystemet Take Care. Det finns även väl fungerande rutiner för pappersremiss från vårdgivare som ej 
använder elektroniska remisser. 
Under året har VO Röntgen deltagit i det SLL gemensamma projektet Vidaresändning av remiss (VAR), en 
lösning för elektronisk vidare sändning av remisser mellan samtliga röntgenutförare inom SLL. 
Bild- & Demo enheten har det övergripande ansvaret för den analoga remisshanteringen, svarsdistribution 
och länkning av bilder till andra sjukhus etc. 
Remittenten får bekräftelse/kallelse per post när patienten bokats in för undersökning vid VO Röntgen. 
Patient som ska genomgå magnetkameraundersökning får bekräftelse per post på att remissen inkommit 
till VO Röntgen i de få fall som väntetid uppstår. 
 
9. Arbetet för att minska risker för vårdrelaterade infektioner (VRI). Följsamheten till basala kläd- och 
hygienrutiner.  
Personalen följer sjukhusets klädpolicy och basala hygienrutiner och deltar i sjukhusets gemensamma 
mätningsprogram. 
Hygienrutiner anpassade till den radiologiska verksamheten är utarbetade tillsammans med sjukhusets 
hygiensjuksköterska, utbildning av samtlig personal i hygien och hygienrutinerna genomförs vid flera 
tillfällen under året. 
 
10. Patientsäkerhetsarbetet relaterat till brister i kommunikation/information inklusive såväl 
kommunikation mellan vårdpersonal som mellan vårdpersonal och patient.  
Strukturerad informationsöverföring enligt SBAR praktiseras i samband med patientrapportering. 
 
11.  Redogör för kvalitetsarbetet avseende användning av medicinteknisk utrustning (MTP).  
Underhåll, uppgradering av hård och mjukvara samt implementation av nya förbättrade 
undersökningstekniker genomförs minsta 2 gånger per år på samtliga modaliteter. 
 
12. Patientnära analyser (PNA). 
VO Röntgen använder PNA-apparatur för patientnära analys av P-kreatinin i samband med 
kontrastmedelsundersökningar om aktuellt provsvar ej föreligger i Take Care. 
 
13. Säkerhetsutbildning.  
Strålskyddsutbildning genomförs regelbundet, minst 2 gånger per år, enligt anvisningar från 
strålskyddsmyndigheten SSM. 
Samtliga röntgensjuksköterskor genomför utbildning och tar körkort för de olika radiologiska 
utrustningarna finns på avdelningen. 
Utbildning i HLR hålls en till två gånger per år på KTC av utbildade instruktörer. 
Samtlig personal genomgår miljöutbildning, hygienutbildning, brandutbildning och DISA 
(datasäkerhetsutbildning) enligt sjukhusets fastställda plan. 
 
 
18. Rutiner finns för att identifiera misstänkta fall av kvinnomisshandel och barnmisshandel. 
VO Röntgen följer den handlingsplan för våld i nära relation som finns i Centuri. 
 
20.  Nya arbetssätt som haft betydelse för patientsäkerheten. 
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Vid VO Röntgen pågår ett ständigt arbete med att utveckla de diagnostiska metoder som används. 
Nya protokoll med lägre stråldoser har tagits fram och implementerats under året. 
 
21.  Systematiskt uppföljning, utvärdering  och kvalitetssäkring. 
VO Röntgen har tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att bedriva verksamhet som innefattar 
joniserande strålning.  
Ett strålskyddsbokslut upprättas varje år i samarbete med FE Strålfysik, Huddinge och skickas till SSM. 
I bokslutet rapporteras uppmätta diagnostiska standard doser (DSD) och hur deltagandet vid 
Strålsäkerhetsutbildningarna sett ut under det gångna året. 
 

Patientfokuserad vård 

1. Resultaten av Nationell Patientenkät 2018 
VO Röntgen ingår inte i Nationell Patientenkät. 
Under året har en egen patientenkät med inriktning mot MR genomförts med gott resultat. 
 
2. Beskriv hur klagomål och synpunkter tas emot, utreds och analyseras samt hur resultaten återkopplas 
till verksamheten 
Verksamhetschefen och enhetscheferna går gemensamt igenom klagomål/synpunkter som kommer till 
verksamheten. 
Informationsblanketter finns tillgängliga för patienterna i väntrummet. Synpunkter som lämnas in 
diskuteras i personalgruppen om det anses relevant. Den som lämnat in ärendet får återkoppling om så 
önskas. 
 
3. Verksamhetsområdets medverkan i programmet Humanistisk Medicin 
Under året har två medarbetare vid kliniken har deltagit i programmet Humanistiskt Medicin. Målet är att 
samtliga medarbetare ska få chans att delta. Den ökade medvetenheten om vikten av kvalitet i mötet med 
patienten hos deltagarna sprider sig till övriga medarbetare och höjer därigenom patientsäkerheten. 
 
4. Informationsmaterial om patienternas rättigheter 
Informationsmaterial finns tillgänglig för patienten i väntrummet samt på sjukhusets hemsida avsedd för 
allmänheten. 
 
5. Rutinerna för smärtlindring  
Målet är att varje röntgenundersökning ska utföras med minsta möjliga obehag eller smärta för patienten. 
Patienten ska vara adekvat smärtlindrad när hen kommer för röntgenundersökning. 
Om så inte är fallet kontaktas remitterande avdelning för åtgärd.  
Det finns skriftlig rutin för smärtlindring vid Nefrostomi inläggning. Remitterande läkare är ombedd att 
lägga in en tillfällig ordination av Stesolid i TakeCare. I det fall patienten behöver mer smärtlindring under 
ingreppet kan röntgensköterska administrera detta utefter ordinationen. 
 
 

Effektiv vård 

1. Pågående utvecklingsarbeten som syftar till att förbättra vårdprocesser 
Sedan några år tillbaka produktionsplanerar VO Röntgen systematiskt varje vecka och har genom det 
arbetet helt arbetat bort de tidigare väntetiderna till undersökning. Förbättringsarbete för arbetsflöden, 
metoder och identifierade störningar i verksamheten hanteras med hjälp av ”post-it-lappar” som 
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personalen publicerar på förbättringstavla. Förslag och störningar redovisas och bearbetas regelbundet i 
anslutning till APT. 
 
2. Samverkan med externa vårdgivare i syfte att förbättra processer 
Ett gott samarbete med Karolinska sjukhuset Solna och Huddinge när det gäller DT och MR för att minska 
väntetider på ffa patienter i onkologisk behandling finns sedan tidigare. Förhoppningen är att funktionen 
för vidaresändning av remiss (VAR) ska förenkla och förkorta handläggningstiderna ytterligare. 

 
4. Läkemedelsförskrivning 
Läkemedelsförskrivningen vid VO Röntgen är till största del riktad mot patienternas förberedelser inför 
radiologiska undersökningar. I de undantagsfall då andra typer av läkemedel skrivits ut har man så långt 
som möjligt hållit sig till Kloka Listan.  
All läkemedelsförskrivning sker via läkemedelsmodulen i TakeCare. 
 

Jämlik vård 

1. Strategier och aktiviteter för att säkerställa en jämlik vård 
VO Röntgen bedriver vården i enlighet med sjukhusets värdegrund.  
Vården vid VO Röntgen tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla.  
Målet är att alla medarbetare ska beredas möjlighet att delta i utbildningsprogrammet Humanistisk 
Medicin. 
 
2. Klagomål eller avvikelser relaterade till ojämlik vård.  
Inga klagomål avseende ojämlik vård har inkommit under året. 
 
3. Rutiner rörande tolkservice  
När det av remissen framkommer att patienten har ett tolkbehov, så beställs tolk per automatik till 
undersökningstillfället om det finns tillräckligt tidsspann för att hinna ordna detta. 
Inom vårt område är det omöjligt att använda telefontolk. 
 
4. Rutiner för att identifiera misstänkta fall av barnmisshandel och anmälan till socialtjänsten vid 
misstanke om att barn far illa 
VO Röntgen följer den handlingsplan för våld i nära relation som finns i Centuri. 
 
5.  Utbildningsinsatser till personalen, med inriktning mot ökad kulturkompetens och mångfald 
En andel av VO Röntgens personal har en annan kulturell bakgrund vilket underlättar kommunikationen i 
mötet med patienter med språksvårigheter gällande svenska språket.   
Att öka patientperspektivet genom att VO Röntgens personal deltar i Humanistisk Medicin utbildning som 
sjukhuset erbjuder i kompetensutveckling för sina medarbetare.  
 
6. Anpassning till ålder (gäller både barn/unga och äldre) eller funktionsnedsättning 
Barnundersökningar utförs under förutsättning att vi inte behöver vidta speciella åtgärder i form av 
sedering eller övervakning.  
På avdelningen finns takliftar vid datortomograferna samt Magnetkameran som underlättar förflyttning av 
rullstolsburna patienter. Det finns även en mobil lift som kan användas vid behov.  
Vi försöker visa särskild omsorg om personer med bristande autonomi och språkproblem.  
 



 
VO Röntgen 

Kvalitets- och Patient-
säkerhetsberättelse 2018 

<diarienr> 
8 (8) 

 

    

 

 Din nära specialistvård 
 

 

7. Beskriv hur besvärliga etiska problem hanteras inom verksamheten t ex frågeställningar om 
människovärde och om mänskliga rättigheter även i situationer med nedsatt autonomi. Beskriv vad som 
har gjorts inom dessa områden 
Vid VO Röntgen utgår personalen ifrån att alla patienter har lika värde oavsett ålder, kön, nationalitet och 
hälsotillstånd. Detta ligger till grund för diskussioner i olika mötesforum på avdelningen.  
 
8. Andra särskilda aktiviteter gjorts utifrån etiska perspektiv 
Vår prioritering sker oberoende av kön, ålder, etnicitet, civiltillstånd, social tillhörighet och sexuell 
läggning. 
 
VO Röntgen har en stor andel personal med mångkulturell kompetens vilket ger oss goda möjligheter att 
möta patienter med olika kulturell och språklig bakgrund och arbeta med jämlikhetsfrågor av kulturell 
karaktär. 
 

Vård i rimlig tid  

1. Prioriteringsutredningens riktlinjer 
Prioriteringsutredningens riktlinjer följs, så att patienter med livshotande sjukdomar och allvarliga tillstånd 
får vård utan fördröjning.  
Jourhavande radiolog och röntgensköterska nås dygnet runt via ett journummer.  
VO Röntgen har idag inga väntetider vilket ger oss möjlighet att handlägga samtliga patienter inom den 
medicinska prioriteringen. 
 
2. Öppettider och eventuella semesterstängningar/neddragningar 
VO Röntgen är bemannat dygnet runt. Mellan kl.22.00 och 07.00 granskas akuta undersökningar av 
radiologer hos TMC Tele Medicin Clinic som har sitt säte i Sydney Australien. Radiologerna har under 
jourtid beredskap i hemmet med inställelsetid om 30 minuter i händelse av katastrof eller större olycka.  
Samtliga specialistkompetenta radiologer kan jourtid granska undersökningar hemifrån vilket leder till 
minskade svarstider. 
 
3. Handikappanpassning och skyltning av avdelningar, mottagningar och andra verksamheter  
Avdelningen är handikappanpassad i den utsträckning det är möjligt med hänsyn till radiologisk utrustning. 

Fokusområden rörande strategi och mål för kommande år  

1. Fokusområden som verksamheten kommer arbeta för att under kommande år förbättra resultaten  
Inom området strålskydd ligger stort fokus på berättigande och optimering av röntgenundersökningar.  
Det har kommit strängare föreskrifter i Euratom (det så kallade BISS-direktivet), att remittenterna ska 
tillgång till riktlinjer inför undersökningar som innefattar strålning.  
Inom Region Stockholm har arbetet med att införa ett beslutsstöd, ex. IGuide, dragit ut på tiden. 
Oklarheter i vem som ska stå för investeringen och hur det ska docka in mot FVM diskuteras på flera plan. 
VO Röntgen deltar i de olika forum som finns för att ta fram ett beslutstöd, IGuide, för remittenter som 
integreras i journalsystemet i Regionen. 
 
Lokalt arbetar VO Röntgen med att optimera protokoll för att minska stråldoser och förbättra 
diagnostiken. Fokus för 2019 ligger på standardiserade svarsmallar och undersöknings protokoll ffa för 
SVF. 
Fortsatt produktionsplanering och optimering främst mot VO Akuten/Närakuten för att minska 
handläggningstiderna. 
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Sammanfattning 2018     
 

Organisation 

VO Vård har på grund av områdets omfattning delats upp vilket innebär att 

akutmottagning med tillhörande närakut bildat ett eget verksamhetsområde, 

VO Akut. Öppenvårdsmottagningarna har knoppats av och integrerats i 

processområde, KOU, kirurgi-ortopedi-urologi och internmedicin. VO Vård 

består idag av samtliga slutenvårdsplatser undantaget IVA och BB. Flera 

chefsbyten på flera nivåer har skett under året och fokus på att bygga stabila 

ledningsstrukturer har påbörjats.  
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Kunskapsbaserad och 

ändamålsenlig vård   
Under året har verksamhetsområdet arbetat 

med att utbilda och implementera: 

 Regionalt Vårdprogram, Trycksår - 

Prevention och behandling  

 Regionalt vårdprogram, Nutrition med 

inriktning undernäring 

 Regionalt vårdprogram, Fallprevention 

 Regionalt vårdprogram, Stroke 

 Checklista för säker kirurgi, WHO 

Verksamhetsområdet arbetar aktivt med att 

öka användandet av Vårdhandboken som 

standard för omvårdnadsarbetet.  

Säker vård   

Avvikelser 
Avvikande händelser rapporteras via sjukhuset 

avvikelsesystem Händelsevis. Avvikelser följs 

upp på avdelningarnas arbetsplatsmöten. 

Gemensamma avvikelser och övergripande 

statistik följs även upp i verksamhetsområdets 

ledningsgrupp. Förbättringsarbeten sker av 

enskilda medarbetare, enheterna, 

ledningsgrupp eller tillsammans med andra 

verksamhetsområden. Vid upprepade 

avvikelser genomförs handlingsplaner med 

förbättringsaktiviteter och uppföljning 

 

Under 2018 har 693 vårdavvikelser 

rapporterats, en ökning med nästan 20 % 

jämfört med föregående år.  300 av 

avvikelserna rapporteras som negativ 

händelse.  

 

Flest avvikelser rapporteras inom områdena: 

 Patientolycksfall 

 Behandling/Omvårdnad 

 Läkemedel 

 Dokumentation och 

Informationsöverföring 

 

Händelseanalyser 
Verksamhetsområdet deltar med 

representanter i sjukhusets övergripande 

händelseanalyser. I samråd med chefläkaren 

beslutas om utredningar och händelseanalyser 

inom det egna verksamhetsområdet. 

Synpunkter och klagomål 
Patienternas synpunkter inhämtas via mötet 

mellan vårdpersonal, patienten och anhöriga. 

Synpunkter och klagomål kan också lämnas via 

vårdpersonalen eller chefsjuksköterskor på 

enheten, skickas via sjukhusets blankett för 

klagomål, via mail till sjukhusets 

patientvägledare eller via 1177.se  

Inkomna anmälningar tas på största allvar och 

handläggs med handlingsplaner och aktiviteter 

som genomförs på enheten. Synpunkter på 

brister i bemötande och omvårdnad har 

hanteras med hjälp av Humanistisk Medicin 

som lett grupphandling och utbildat personal.  
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Patientfokuserad vård  

 

Information om vårdgarantin, 

kvalitetsregister, biobank och journalföring 

finns utplacerade i väntrum och på 

avdelningarnas informationstavlor för 

patienter och anhöriga. Via anslagstavlor på 

enheterna kan patienter och anhöriga ta del 

av rättigheter, delaktighet i olika register och 

möjlighet till kontakt med LÖF, 

Patientnämnden och IVO.  

Externa nätet ger information om vart 

patienten kan vända sig vid Synpunkter eller 

klagomål. 

Effektiv vård   

 

Resultat 
Måluppfyllelsen rapporteras till HSF och till 

sjukhusets ledning. Resultaten ska även ge 

underlag till förbättringsarbeten för att 

säkerhetsställa att avdelningarna följer lagar, 

avtal, riktlinjer, vård- och handlingsprogram 

Under slutet av året påbörjades ett arbete 

med att införa förbättringstavlor inom hela 

verksamhetsområdet. Ett förbättringsarbete 

med att standardisera ronden i det 

multiprofessionella teamet har påbörjats i 

syfte att arbeta värdeskapande runt patienten 

med mål att korta vårdtiden.  

Månadsvis följs resultat upp på 

avdelningarnas styrkort. 

 

Sårvård 
Resultat gällande förvärvade trycksår vid årets 

punktprevalensmätning var 7,1 % för 

akutsomatik, geriatrik och palliativ vård. 

Andelen riskbedömda inom 24 timmar från 

inskrivning till första avdelning var 85,2 %. 

Samtliga avdelningar har trycksårföre-

byggande madrasser och material för sårvård 

är standardiserat över hela sjukhuset.  

Avdelningarna har utsedda representanter till 

sjukhusets sårteam och dokumentations-

grupp.  

 

Fallskador 
184 rapporterade fall registrerades i 

Händelsevis under året vilket är jämförbart 

med tidigare år. Nästan alla fall sker inom de 

geriatriska avdelningarna. Riskbedömningar 

sker kontinuerlig vid ankomst till avdelningen. 

Vid de tre geriatriska avdelningarna, ASIH och 

palliativ avdelning. Fallriskbedömningar och 

fall skador är ett prioriterat område för 

verksamhetsområdet. Omvårdnadsronder har 

utförts för att säkra patientens miljö i 

vårdrummet och minska risken för fall.  

Nutrition  
Andelen nutritionsbedömda patienter inom 

akutsomatiken var vid årets mätningar 53,3 % 

vilket är ett sämre resultat än året innan. Inom 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja
n

u
ar

i

Fe
b

ru
ar

i

M
ar

s

A
p

ri
l

M
aj

Ju
n

i

Ju
li

A
u

gu
st

i

Se
p

te
m

b
er

O
kt

o
b

er

N
o

ve
m

b
er

D
ec

e
m

b
er

Andel patienter riskbedömda med Norton vid 
ankomst till avdelning, 2018



8   
 

geriatrik och ASIH riskbedömdes 81 % av 

patienterna. 

Bristande uppföljning av kvalitetsindikatorer, 

resultat och förbättringsåtgärder är orsaken 

till att målen inte nås. Planen är att starta ett 

nutritionsteam som leds av dietist med 

representant från alla enheter.  

Basala hygienrutiner och klädregler  
Resultatet för 2018 var 81 % korrekt 

följsamhet till rutiner och riktlinjer. Resultat 

inkluderar alla yrkesgrupper på enheterna. 

 

Resultaten följs upp i ledningsgrupp och på 

enheterna. Enheternas resultat följs upp av 

sina hygienombud på arbetsplatsträffar och 

tavlor. En tydligare koppling mellan gruppen 

för ansvarområde hygien och hygienrådet har 

utformats under året.  

Jämlik vård   
Inga signifikanta skillnader angående ojämlik 

vård i avvikelsehanteringen fanns 2018.  

Humanistisk medicin stärker inriktningen mot 

jämlik vård. Verksamhetschefen ansvarar för 

att implementera jämställdhetsplanen i 

samråd med ledningsgrupp. 

Chefssjuksköterskor ansvarar för att främja 

mångfald och jämställdhet och en god 

arbetsmiljö för alla. Alla medarbetare ansvarar 

för att arbeta för mångfald och jämställdhet 

på den egna arbetsplatsen. Sjukhuset erbjuder 

flera verktyg för att öka förståelsen för 

jämställdhet och mångfald. Enheterna 

använder själva de verktyg de anser mest 

användbara. Chefer och medarbetare 

uppmanas att ansöka till Humanistisk medicin. 

Etikombud finns på enheterna och 

verksamhetsområdet har representanter i 

sjukhusets etikråd. Etikrådets syfte och 

uppdrag vilar på sjukhusets värdegrund samt 

de medicinsk-etiska principerna; 

autonomiprincipen, principen att inte skada, 

godhetsprincipen och rättviseprincipen. 

Vidare är syftet att synliggöra värdegrunden i 

alla led i organisation och verksamhet. 

Etikrådet ska erbjuda stöd i arbetet med 

avvikelser, i de fall där etiska frågeställningar 

ingår. Etikrådets medlemmar har till uppdrag 

att belysa, medvetandegöra och tydliggöra 

etiska dimensioner och dilemman i 

verksamheten, samt stötta personalen i detta. 

Etikrådets medlemmar ska uppmärksamma, 

delge och lära av varandra det som händer 

inom och utom Södertälje sjukhus när det 

gäller ämnesområdet etik. 

Etiska frågeställningar kan tas upp på 

arbetsplatsträffar, reflektionsträffar och 

specifika yrkeskategorimöten. Etiska 

diskussioner sker också i samband med 

speglingar och reflektioner på avdelningarna 

Vård i rimlig tid   

 

Under sista delen av året har planering och 

igångsättandet av en ny geriatrisk 

vårdavdelning startat. Avdelningen planeras 

att öppna i början av 2019 

Verksamhetsområdet fortsätter samarbetet 

med processerna för fortsatt hög 

tillgänglighet. 
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Planerat kvalitetsarbete 2019 
 Införande och implementering av förbättringstavlor 

 Utbildning av nyanställda och nyexaminerade på sjukhusets KTC, kliniskt träningscentrum. 

 Utveckling och utbildning  av vårddokumentation 

 Tydliggöra och implementera  ansvarsområden inom fall, trycksår, nutrition, hygien och 

dokumentation. 

 Implementering av Socialstyrelsens ”Balansera mera” för att förhindra fall 
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