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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. 
 
Berättelsen följer samma princip som tidigare i väntan på en nationell mall från SKR. I 
respektive verksamhetsområdes berättelser finns mer detaljerade redovisningar, se 
bilaga 1. 
 
Årets patientsäkerhetsberättelse präglas i många delar av den pandemi som drabbade 
sjukhuset under första delen av mars 2020 och fortfarande sätter sin tydliga prägel på 
hela verksamheten. 
 
Berättelsen har skrivits av chefläkare Lena Sunnermalm och omvårdnadschef Lena 
Swedberg. 

Övergripande mål och strukturer 

Södertälje sjukhus värdegrund innebär ”Patienten först, Varje medarbetare gör 
skillnad, Engagemang för helheten och Kvalitet. Vi sätter patienternas behov först. 
Därför är det alltid vår ambition att arbeta med ständiga förbättringar utifrån 
patientens perspektiv och, när det är möjligt, med delaktighet från patienter. På 
sjukhuset finns också en övertygelse om att det är medarbetarnas kunskap och 
engagemang som leder till förbättringar.  
 
I Södertälje sjukhus verksamhetsplan för 2020 formulerades vårt strategiska fokus i 
följande punkter  

 Stärkt ledarskap som stödjer medarbetarnas utveckling och förmåga att 
utveckla vården. 

 Bättre hälsa för multisjuka äldre – minskat behov av slutenvård. 
 Kortare ledtider på akuten och i slutenvården för alla patienter. 

 
Sjukhusets ledning har som uppgift att kommunicera beställarens 
sjukhusgemensamma mål samt regionala och nationella mål inom området kvalitet och 
patientsäkerhet. Man formulerar dessutom egna, sjukhusspecifika mål samt följer upp 
resultat och vidtagna åtgärder för att nå måluppfyllelse. I ledningens uppgifter ingår 
också att skapa förutsättningar genom att stödja chefer och medarbetare med metoder 
och verktyg för uppföljning och förbättringsarbete. 
 
I arbetet med att säkerställa säker vård av hög kvalitet används erfarenheter från 
avvikelser samt förslag och klagomål från patienter och närstående.  
 
Genom ett gott samarbete såväl internt som med externa aktörer ska Södertälje sjukhus 
vara en god och trygg arbetsgivare som erbjuder sina chefer och medarbetare 
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möjligheter att utvecklas samtidigt som sjukhuset når måluppfyllelse och lever upp till 
externa lagar och krav.  

Organisation och ansvar 

Linjeorganisation (per sista december 2020) 

 
 
 
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 i chefläkarfunktionen och hos omvårdnadschef, 
en ny funktion fr.o.m. 2020.  
 
En av sjukhusets två chefläkare och omvårdnadschef leder arbetet inom Avdelningen 
för Patientsäkerhet och kvalitet. De utgör förbindelselänken mellan externa kravställare 
och sjukhusets interna arbete med dessa frågor och har en särskilt avdelad controller 
till stöd för arbetet. Båda ingår i sjukhusets ledningsgrupp. 
 
Till avdelningen hör sjukhusapotekare, miljösamordnare, beredskapssamordnare, lokal 
förvaltare för HändelseVis och på del av tid hygiensjuksköterska enligt avtal med 
Vårdhygien Stockholm. 
Inom varje verksamhetsområde finns en verksamhetsutvecklare som stöd för 
verksamhets-områdeschefen i bl.a. arbetet med kvalitet och patientsäkerhet.  
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För att stödja patientsäkerhets- och utvecklingsarbetet finns följande råd  
 Kvalitetsråd, leds av omvårdnadschef och chefläkare, medlemmar är samtliga 

verksamhets-utvecklare samt controller. 
 Läkemedelsråd, leds av sjukhusapotekare och chefläkare. Omvårdnadschef 

deltar liksom läkemedelsansvariga sjuksköterskor och läkare från samtliga 
berörda verksamhetsområden. 

 Hygienråd, leds av omvårdnadschef och chefläkare med representanter från 
samtliga verksamhetsområden, hygiensjuksköterska och hygienläkare 
(tillgänglig för sjukhuset på del av tid enligt särskilt avtal) 

 
Sedan 2018 är Avdelningen för patientsäkerhet och kvalitet samlokaliserade med 
enheten för FoUUi; Forskning och utveckling, utbildning och innovation inom ramen 
för Forum. På så sätt underlättas det viktiga samarbetet och samspelet mellan 
förbättringsarbeten utifrån våra resultat inom kvalitet- och patientsäkerhetsområdet 
och FoUUi. 
 
Sjukhusets verksamhetschefer är i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen ansvariga 
för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i 
vården. Alla chefer och medarbetare har ett ansvar att delta i kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet, att medverka i riskbedömning, avvikelserapportering och i 
arbetet med resultatuppföljning samt i beslutade förbättringsarbeten. 
 
Struktur för uppföljning och utvärdering 

Medlemmarna i sjukhusets kvalitetsråd 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. Patientenkäter och patientsäkerhetskulturmätningar genomförs 
regelbundet. 
 
Verksamheterna redovisar kvalitet regelbundet vid tertial-, del- och helårsbokslut samt 
vid uppföljningar av verksamheternas styrkort. Sjukhusledningen har varje månad 
muntliga verksamhetsuppföljningar (MUM) 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 kan 
identifieras och beslut om åtgärder fattas. Rutinerna ska säkerställa ett systematiskt 
arbetssätt som förebygger risker, identifierar förbättringsmöjligheter och leder till att 
åtgärder vidtas. Det ökar sjukhusets möjligheter att nå uppställda mål och uppfylla 
lagkrav. Risker, tillbud och vårdskador följs upp genom inrapporterade vårdavvikelser 
från medarbetare och patienter/närstående. 
 
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 
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vårt intranät 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 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 PPM har designats i det webbaserade 
systemstödet Rapportor. 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Nationella, regionala vårdprogram och standardiserade vårdförlopp 

Alla verksamhetsområden har hittills skrivit sina egna patientsäkerhetsberättelser där 
några av dem belyser arbetet med nationella och regionala vårdprogram. Som exempel 
kan nämnas barnsjukvården med nationella och regionala vårdprogram inom 
astma/allergi, vaccinationer, Downs syndrom, celiaki, barnfetma och neuropsykiatri. 
Inom kvinnosjukvården bl.a. normal graviditet, förlossning och eftervård, prevention, 
diagnostik och behandling av obstetriska sfinkterskador, bröstkomplikationer i 
samband med amning samt riktlinjer för abortvård, cervixcancerprevention, 
vulvasjukdomar och endometrios. Inom internmedicin följs nationella riktlinjer, 
nationella och regionala vårdprogram för hjärt- kärlsjukdom, antikoagulantia-
behandling, KOL, diabetes, strokesjukvård, inflammatorisk tarmsjukdom och 
tromboembolisk sjukdom. De ska uppdateras kontinuerligt och systematiskt av 
ansvariga läkare. Utvecklingen av lokala rutiner och behandlingsdokument sker i nära 
samarbete med det arbete som görs inom Region Stockholm samt i de nationella 
specialistföreningarna.  
 
Utöver standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården har styrgruppen för 
Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS) och Region 
Stockholm fattat beslut om följande SVF som berör Södertälje sjukhus;  nydebuterad 
hjärtsvikt, stroke/TIA, KOL osteoporos och kritisk benischemi. Sjukhusets opererande 
verksamheter deltar i arbetet med SVF inom cancersjukvården men har inte belyst det i 
sina patientsäkerhetsberättelser. 
 
När det rör de nytillkomna vårdförloppen har arbetet inte kommit igång. En rimlig 
förklaring är det fokus sjukhusets internmedicinska klinik under hela året haft på 
omhändertagande av och utveckling av vården för patienter med covid-19. De bär 
ansvaret för det eftersom vi saknar infektionsklinik. 
 
Från och med 2021 planeras en mer systematisk uppföljning av och kartläggning av 
behov av stöd och samarbete när det gäller följsamheten till de regionala och nationella 
vårdprogram och SVF som faller inom ansvarsområdet för respektive 
verksamhetsområde. 
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Kvalitetsregister 

De olika verksamheterna på Södertälje sjukhus rapporterar till sammanlagt 37 
nationella kvalitetsregister, se nedan. Arbete pågår i samarbete mellan flera berörda 
verksamheter med anslutning till och registrering i SweTrau. Internmedicin bör också 
på sikt ansluta sig till Luftvägsregistret. Flera av klinikerna berör sina register och 
resultat i respektive berättelse. 
 
En stor utmaning för det mindre sjukhuset är den ofta omfattande administrativa 
insats som krävs för inmätning av data i resp. register. Det är välkänt men fortfarande 
olöst för många av våra i sig värdefulla kvalitetsregister. 
 
Resultaten från några register kommer att belysa under rubriken säker vård. 
 
Internmedicin  

1. Swedeheart 
2. Sephia 
3. RiksSvikt 
4. RiksStroke 
5. Nationella diabetesregistret - NDR 
6. Swibreg 

Geriatrik 
7. Svenska registret för kognitiva/demenssjukdomar - SweDem  
8. Svenska Palliativ Registret. 

Anestesi 
9. Svenskt Perioperativt Register - SPOR 
10. Svenska intensivvårdsregistret - SIR  

Kirurgi/Ortopedi/Urologi  
10. Svenskt Bråckregister 
11. Scandinavian Obesity Surgery Registry- SOReg 
12. Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi (och ERCP) GallRiks 
13. Svenska bukväggsbråck 
14. Enhanced Recovery After Surgery - ERAS 
15. Svenska kolorektal cancerregistret - SCRCR 
16. Svenska Höftprotesregistret 
17. Svenska korsbandsregistret 
18. Nationellt register för höftfrakturpatienter - RiksHöft 
19. Svenska knäprotesregistret 
20. Amputations och protesregister - SwedeAmp 
21. Det nationella fotledsregistret - SwedAnkle 
22. Svenska Frakturregistret 
23. Nationella prostatacancerregistret - NPCR 
24. Nationellt register för urinblåsecancer och övrig urotelial cancer 
25. Nationellt kvalitetsregister för njurcancer 
26. Nationellt register för peniscancer 
27. Nationellt register för testikelcancer 

Kvinnor och Barn 
28. Graviditetsregistret.  
29. MFR (Medicinska födelseregistret) 
30. Bristningsregistret (del av GynOp-registret) 
31. Fosterdiagnostikregistret 
32. IUFD-registret 
33. GynOp-registret 
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34. Cancerregistret 
35. Luftvägsregistret  
36. BORIS (Barnobesitasregistret i Sverige).   
37. Neuropsyk (ADHD-register) 

 
Kvalitetsuppföljning 

Beställaren utformar och fastställer krav för kvalitetsindikatorer efter samråd med 
regionens specialitetsråd, olika expert- och sakkunnigfunktioner samt kvalitetsnätverk, 
som består av representanter från samtliga akutsjukhus inom Region Stockholm. 
Kvalitetsindikatorernas definitioner och målnivåer anpassas till nationella riktlinjer, 
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. 2020 var första året i det nya 
avtalet (2020-2023). Sjukhuset följs upp med 16 sjukhusgemensamma indikatorer 
indelade i cirka 60 delindikatorer samt 15 sjukhusspecifika indikatorer. 

Sjukhusgemensamma indikatorer 
Det föreligger en viss påverkan av pandemin, den kunde varit än större och berör 
framför allt opererande verksamheter med minskat antal indikatorer p.g.a. utebliven 
aktivitet. Regional jämförelse visar på behov av kvalitetsförbättringar inom viktiga 
områden även om indikatorerna dels är under uppbyggnad och saknar målnivåer 
respektive blir ”gröna” genom måluppfyllelse i krav på att ”redovisa resultat”. Detta 
trots att resultat kan ligga långt under nationella målnivåer.  
 
Sjukhusets verksamheter följer också en lång rad kvalitetsindikatorer bland annat via 
de olika nationella kvalitetsregister som man medverkar i. Ur dessa register ställer 
sedan SKR samman en årlig rapport Vården i Siffror. Efter kvalitetssäkring publiceras 
sedan flera år och året efter en nationell ranking i tidskriften Dagens Medicin och 
brukar väcka medial uppmärksamhet. De senaste tillgängliga nationella jämförelserna 
(2020) är baserade på 2019 års resultat. Södertälje placerar sig då i gruppen plats 13-24 
utan inbördes ranking bland Sveriges mellanstora sjukhus. 

Sjukhusspecifika indikatorer 
I avtalet ingår även sjukhusspecifika indikatorer med syfte att möjliggöra för sjukhusen 
att i högre utsträckning identifiera specifika förbättringsområden där 
incitamentsmodellen kan bli en bidragande drivkraft i den tänkta utvecklingen. 

Resultat 2020  
En betydande påverkan av verksamheterna har skett under året på grund av pandemin, 
dels genom omställning av vård från elektiv till akut, dels genom förändringar av 
patientflöden.  
 
Sjukhuset har under året arbetat aktivt med samtliga indikatorer och uppdrag, dock har 
vissa påverkats av den omställda vården under pandemin. T ex påverkade 
omställningen av elektiv vård till akut att vissa indikatorer inom de kirurgiska 
verksamheterna utgick från mätning. Under våren uteblev även regiongemensamma 
punktprevalensmätningar och den målrelaterade ersättningsmodellen pausades och 
ersattes av fast ersättning. I september beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att fast 
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ersättning till akutsjukhusen skulle utgå för hela 2020 på grund av den pågående 
pandemin (covid-19). 
 
Måluppfyllelse 2020 
Sjukhusgemensamma 85 %  
Sjukhusspecifika 100 % 
Genomsnitt  92,5 % 
 
Årets måluppfyllelse* är genomsnittligt ett förbättrat resultat jämfört med föregående 
år (76,8%).  
 
Även om siffran för  måluppfyllelsen är hög ligger sjukhusets resultat inom vissa 
områden långt under nationella målnivåer. Regionala jämförelser indikerar också  
behov av förbättringar inom viktiga områden som kranskärlssjukdom, diabetes och 
stroke. Det beror på att många indikatorer under uppbyggnad och saknar målnivåer.   
 
* Fördröjningar i vissa kvalitetsregisters årsrapporter pga. pandemin är anledningen 
till ett ungefärligt resultat i skrivande stund.  

Utvecklingsuppdrag 
Enligt avtalet (2020-23) uppdras sjukhuset att genomföra minst sex (två per varje 
område) utvecklingsuppdrag inom områdena personcentrering, sammanhållen vård 
och digitalisering. Resultaten kan komma att utgöra underlag för en bredare 
implementering hos andra vårdgivare och eventuellt kopplas till målrelaterad 
ersättning i framtiden.  
 
Tre projekt valdes ut vilka godkändes av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Kort 
sammanfattning inklusive progress 2020 och plan 2021, se nedan. På grund av 
pandemin pausades delar av projekten och viss revidering av projektplaner kommer att 
behövas inför 2021.  

Säker vård 

Covid-19 och patientsäkerhetsfrågor 

Utbrottet av pandemin har inneburit ett behov av omställning av hela sjukhuset. Den 
första patient inkom 210313 och som mest, 210412, vårdades 101 patienter med 
misstänkt eller verifierad (84) covid-19 varav 11 på IVA. I korthet innebar det behov av 
en snabb uppskalning av vårdplatser med skifte i avdelningars profiler och 
arbetsuppgifter. 
 
En extra utmaning är att sjukhuset saknar av infektionsklinik och infektionsläkare 
annat än på konsultbasis. Detta i en situation med en okänd, smittsam och obehaglig 
sjukdom. Det uppstod ett stort behov plaster med högre vårdnivå och naturligtvis oro 
och rädsla hos medarbetare. 
 
Inom patientsäkerhetsområdet har frågorna främst rört tre huvudområden, förhindra 
smittspridning, utbildningsinsatser och hantering av beslut om livsuppehållande 
behandling.   
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Det rör sig om att minska smittspridning  genom 

 fokus på basala hygienrutiner och hygienronder 
 rätt användning av skyddsutrustning, så småningom omfattande det bredare 

skyddsåtgärder 
 provtagning av patienter och medarbetare 
 smittspårning 

 
Behov av stora utbildnings- och informationsinsatser identifierades tidigt under 
pandemin.  
Utbildningsinsatserna har rört riktlinjer och rutiner och utbildning av medarbetare. 
Stort fokus har också lagts på att säkertställa korrekta beslut om livsuppehållande 
behandling. 

Hygienronder  
 

 
Uppföljning av rutiner genomfördes på sjukhuset genom strukturerade hygienronder i 
tre perioder under året. Initialt, under våren, förekom stora skillnader kring hur basala 
hygienrutiner följdes samt hur skyddsutrustning användes vid vård av covid-19. 
Dessutom fanns hos personalen en oro för att smittas. Under hösten hade nya riktlinjer 
och restriktioner tillkommit och det fanns då behov att även följa upp arbetssätt och 
möjligheten till distansering i personalutrymmen och allmänna ytor som hissar och 
omklädningsrum. Syftet med hygienronderna var att synliggöra följsamhet till basala 
hygienrutiner och användning av skyddsutrustning. Annat syfte var att föra dialog med 
personal, hygienombud och chefer rörande utmaningar och upplevda behov.  
 
Hygienronderna genomfördes av team bestående av omvårdnadschef, 
hygiensjuksköterska och verksamhetsutvecklare. Checklista användes vid det ca 1 
timmes långa besöket som innehöll observationer, samtal med medarbetare, 
fotografering samt återkoppling med hygienombud och chef. Rapport upprättades med 
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beskrivning av ronden, fotografier samt åtgärdsförslag och skickades till chef. 
Uppföljning av hygienronden genomfördes för vissa enheter genom fysiskt möte 1-2 
veckor efter. Till vissa andra enheter med mindre avvikelser skedde uppföljning via 
mail.  

Resultat 
Under våren och hösten genomfördes hygienronder på sjukhusets samtliga 
vårdenheter, sluten- såväl som öppenvård. Under vintern besöktes administrativa 
enheter samt sjukhusets allmänna utrymmen.  Problemområden som identifierades 
var: brister i städ- och hygienrutiner, svårigheter att särskilja rent och smutsigt 
material, hantering av flergångsvisir, över- och felanvändning av skyddsutrustning, 
brister i informationsmaterial, checklistor samt svårigheter till distansering på grund 
av arbetssätt och lokalernas utformning. 

Slutsats och reflektioner 
Samtliga hygienronder upplevdes av hygienteamet som uppskattade. Såväl 
medarbetare, hygienombud och chefer tog besöket på stort allvar; alla ville göra rätt 
och bidrog på allra bästa sätt med både engagemang och synpunkter. De tidigare 
hygienronderna präglades mer av personalens oro för att smittas och därmed ökad 
överanvändning av skydd än de senare. Riktlinjer har under perioden ändrats och blivit 
tydligare. Dessutom har ingen brist på skyddsutrustning ägt rum vilket säkerligen 
lugnat en del. Vissa skillnader mellan enheter observerades där oro/överanvändning 
sågs mer inom geriatriken men även på vårdavdelning där flertalet patienter var covid-
19-smittade. Ytterligare reflektion är den uppdatering av information och medförda 
utbildningsinsatser som verkar ha haft effekt på både följsamhet till riktlinjer (t ex 
kirurgiskt munskydd och visir i flerparten av vårdmomenten) samt på den upplevda 
personliga tryggheten. Flera medarbetare har i samtal beskrivit det som att: ”jag känner 
mig trygg, mer trygg på jobbet än ute i samhället faktiskt”. Detta måste ses som ett gott 
betyg för verksamheten. 

Utbildningsinsatser 
 

 
 
Kliniskt träningscentrum (KTC) fick initialt och därefter fortlöpande under våren 
utbildningsuppdrag av ledning/Lokal särskild sjukvårdsledning (LSSL). Syftet var att 
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säkerställa personalens förmågor, både gällande personal- och patientsäkerhet i vården 
av patienter med misstänkt och/eller bekräftad covid-19. Ett annat syfte var att säkra 
kompetensensförsörjningen genom riktade utbildningar, främst till intensivvården men 
även till VO Vård. 

Hygien och skyddsutrustning 
Året präglades av flertalet utbildningsaktiviteter relaterade till vårdhygien, 
skyddsutrustning och arbetssätt vid misstänkt/bekräftad covid-19. I samarbete med 
hygiensjuksköterska, Vårdhygien Stockholm, genomfördes tidigt under våren ett tiotal 
obligatoriska utbildningar med praktiska inslag riktade till vårdpersonal i aulan. Något 
senare erbjöds även utbildningstillfällen för IT, MT, kassapersonal, transportörer samt 
administrativ personal. Totalt deltog cirka 600 medarbetare. Ännu något senare erbjöd 
sjukhuset även utbildningstillfällen för personal och chefer inom kommunal och privat 
omsorg i syfte att stötta deras fortsatta arbete.  Sjukhusets hygienombud aktiverades 
genom dessa fick en fördjupad utbildning med tillhörande tränings-kit att använda för 
fortsatt träning på den egna enheten.  
 
Med hjälp av kommunikatör skapades korta instruktionsfilmer och illustrativa 
översikter avseende skyddsutrustning och basala hygienrutiner vilka lades ut på 
intranätet. Under hösten fanns behov av uppdaterade utbildningar och cirka 100 
medarbetare deltog. I samtliga utbildningsinsatser, även för epidemiplacerade och 
extrapersonal ingick utbildning i hygien och skyddsutrustning. Totalt deltog över 1000 
medarbetare i sjukhusets fysiska och/eller praktiska utbildningar inom ämnet vilket 
kan anses som ett gott resultat.  

Ändringar i riktlinjer en utmaning 
Flertalet ändringar i de riktlinjer som kom från både Folkhälsomyndigheten och Region 
Stockholm blev utmanande och informationsflödet högt. Risk för brist på viss 
skyddsutrustning medförde att olika modeller delades ut, vilket skapade viss oro hos 
medarbetarna. En reell risk för brist på andningsskydd (FFP2/3) fanns då dessa 
överanvändes av vissa avdelningar. Chefs- och läkarinformation i aulan samt tät 
kontakt med enheterna där vissa enheter fick besök av chefläkare, hygiensjuksköterska 
och omvårdnadschef hade en något lugnande effekt. Tät kontakt med de fackliga 
företrädarna skedde likaså.  
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Nollvision för utlokaliseringar och överbeläggningar 

Det är väl känt att utlokalisering liksom långa vistelsetider på akutmottagning ökar 
risken för att patienter drabbas av vårdskada. Överbeläggningar innebär en försämrad 
arbetsmiljö även om patienten kan erbjudas en s.k. patientsäker plats. Sämre 
arbetsmiljö med tät och återkommande alltför stor arbetsmängd och högt arbetstempo 
i relation till bemanning innebär att risken för vårdskador ökar. 
 
Under senare delen av 2018 och hela 2019 var både utlokaliseringar, överbeläggningar 
och långa vistelsetider på akutmottagningen vanligt förekommande på Södertälje 
sjukhus. Beläggningsgraden på vårdavdelningarna var alltför hög. 

Resultat IVO-inspektion 
IVO genomförde en tillsyn på Södertälje sjukhus 190924. Orsaken var att sjukhus var 
ett av de som rapporterat hög andel utlokaliserade patienter samt uppgifter från 
nationella patientenkäten 2018. 
 
IVO konstaterade bl.a. att sjukhuset brast i riskbedömning för de utlokaliserade 
patienterna. I sjukhusets yttrande till IVO 200914 framgick att de riktlinjer, rutiner och 
arbetssätt som förelåg vid tiden för IVO’s inspektion inte innehöll ett systematiskt 
arbete för att undvika och kontrollera uppkomna risker för utlokaliserade patienter. 
 
Sjukhuset hade ett alltför stort fokus på att jämna ut beläggningen på 
vårdavdelningarna. Av yttrande framgår att bl.a. att behovet av utlokaliseringar, 
uppgiften om att samtliga patienter kan utlokaliseras samt orsakerna som angavs vid 
inspektionen (brist på vårdplatser och enkelrum) har förändrats. 
 
Sedan oktober 2019 består samtliga akutsomatiska vårdavdelningar av enkelrum. De 
geriatriska avdelningarna har fortfarande flerbäddsrum, för de patienterna tillämpas 
aldrig utlokaliseringar. 
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Principen att samtliga patienter kan komma att utlokaliseras vid behov är ersatt med 
den gemensamma målbilden ”rätt patient på rätt plats”. 
 
IVO meddelade glädjande nog i sitt beslut 201221 att sjukhuset vidtagit åtgärder för att 
komma tillrätta med de tidigare identifierade bristerna och avslutade därmed ärendet. 
 
 

 

Riktlinje vårdplatser 
Under våren 2020 och under pågående pandemi har sjukhusets ledningsgrupp efter ett 
omfattande förankringsarbete beslutat om och implementerat en uppdaterad riktlinje 
för hantering av inläggningar och slutenvårdsflöden, Riktlinje Vårdplatser som 
omfattar 

 Dagliga rutiner för välfungerande patientflöden 
 Riktlinjer för inläggningar i slutenvård 
 Principer för överbeläggningar och utlokalisering av patient 
 Rutin för flytt och rond av utlokaliserad patient 
 Åtgärdstrappa vid hotande vårdplatsbrist 

 
Riktlinjen anger hur vi på ett proaktivt sätt alltid ska sträva efter en balans mellan 
inflöde av och väntande patienter på akutmottagningen och tillgång till vårdplatser.  
Under Q1 2021 genomförs en utvärdering av riktlinjen med uppdatering och 
förtydliganden av olika delar. Vid införandet i juni 2020 beslutades om utvärdering av 
ett antal parametrar. En sådan utvärdering behöver däremot anstå eftersom flera 
parametrar påverkas av pågående pandemi. 
 
Sjukhusets ledning har beslutat om en ”nollvision” för utlokaliseringar och 
överbeläggningar. En viktig hörnpelare är följsamhet till arbetssätten med 
inläggningsbeslut och patientflöden. Det bevakas vid veckovisa möten i det Operativa 
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Utskottet, en del av sjukhusets ledningsgrupp där bl.a. samtliga process- och 
resurschefer samt chefläkare och omvårdnadschef deltar. 
Prevention mot vårdrelaterade infektioner, trycksår, undernäring 
och fallskador 

Brister inom områdena vårdrelaterade infektioner (VRI), trycksår, undernäring och fall 
är vanligt förekommande patientsäkerhetsproblem. De är därför viktiga fokusområden 
vilket omfattar riskbedömningar och tidigt insatta åtgärder. 
 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) 

Förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) på hela sjukhuset var 7,2 % (2019 5,4 
%), på akutsomatiska avdelningar, 5,1 % och på geriatriska 10,4%. Egenförvärvade VRI 
uppgick till 5,9 % (hela sjukhuset), inom akutsomatiska avdelningar 5,1 % och på 
geriatriska 5,9 %. Resultatet för årets VRI baseras på endast en punktprevalensmätning 
(PPM) i oktober, jämfört med i normalfallet två PPM årligen. Aktiviteter och insatser 
pågår kontinuerligt för att minska förekomsten av VRI. Det innebär bl.a. tätt samarbete 
med Vårdhygien Stockholm, aktiva hygienombud och flertalet utbildningar inom 
vårdhygien. Mätning av följsamhet till kläd- och hygienregler (BHK) ingår dessutom 
som ett av sjukhusets specifika HSF-mål. 
 
Trycksår 

Sjukhuset arbetar enligt uppdaterade regionalt vårdprogram ”Trycksår - förebyggande 
åtgärder och behandling” samt följer trycksårsprevalens och åtgärder genom PPM och 
utvecklar kontinuerliga mätningar via TakeCare. Mätningar följs upp i sjukhusavtalet 
genom flera indikatorer relaterade till trycksår.  
  
Resultat gällande förvärvade trycksår kategori 2-4 vid årets två PPM för akutsomatisk, 
geriatrisk och palliativ vård var 1,3 % (3,5 %, 2019). Andelen riskbedömda inom 24 
timmar från inskrivning till första avdelning fortsätter att öka och var 95,7 % (91,2 %, 
år 2019). Detta är betydligt bättre än regionens resultat (82,5 %). Samtliga 
vårdavdelningar har trycksårförebyggande madrasser och material för sårvård är 
standardiserat över hela verksamhetsområde Vård. Andelen riskpatienter med 
aktivitetsplan var 75 %, men när förebyggande åtgärder för att förhindra trycksår 
skrivna i löpande journaltext togs med ökade andelen patienter till 94,7 %. 
 
Undernäring/Nutrition 

Andelen nutritionsbedömda patienter på akutsomatiska avdelningar var vid årets 
mätningar 71,6 % (61,6  % år 2019), en förbättring jämfört med året innan. 93 % av 
riskpatienterna hade ordinerade åtgärder i journalen. Inom geriatrik och ASIH 
riskbedömdes 87 % av patienterna (84 % år 2019). 58 % av riskpatienterna hade 
åtgärder dokumenterade i åtgärdsplan. Målen nåddes inte inom verksamhetsområdet. 
 
Arbetet med att förbättra patienternas nutrition i syfte att förebygga undernäring 
kräver ett gott teamarbete då flera professioner är involverade. Därför har flera 
aktiviteter genomförts och andra är under utveckling. Nutritionsutbildning av dietist 
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ingår i den obligatoriska introduktionen av nyanställd omvårdnadspersonal och flera 
samarbeten har påbörjats med dietister, verksamhetsutvecklare och 
omvårdnadspersonal. 
 
Fallskador 

130 rapporterade fall registrerades i HändelseVis under året vilket är oförändrat 
jämfört med föregående år. 99 stycken avvikelser är rapporterade som fall utan skada 
och 34 fall med fysisk skada. Nästan alla fall sker på de geriatriska avdelningarna. 
Riskbedömningar sker kontinuerligt vid ankomst till avdelningen vid de tre geriatriska 
avdelningarna, ASIH och palliativ avdelning. Sjukhuset som helhet nådde inte uppsatta 
mål avseende riskbedömningar, åtgärder och utvärderade åtgärder. 
Fallriskbedömningar och fallskador är ett prioriterat område och flera aktiviteter har 
genomförts eller pågår för att minska antalet fall. 
 
Riskanalyser gjordes under året på de geriatriska covid-enheterna i samråd med 
hygiensjuksköterska avseende fall och covid-19. I stället för att stänga dörrar till 
patientrum där risk för fall förelåg beslutades att öppna patienternas dörrar och istället 
stänga dörrarna till avdelningen (avdelningskohort). Detta bidrog till en säkrare miljö 
för patienter med risk för fall.  Omvårdnadsronder är sedan något år implementerat 
som arbetssätt för att säkra patientens miljö i vårdrummet och minska risken för fall. 
Under 2021 planeras för implementering av åtgärder identifierade från 
händelseanalyser av fallskador samt uppstart av övergripande fallriskgrupp med 
representanter från flera verksamhetsområden för ett preventivt arbete. 
 
Basala hygienrutiner och klädregler  

Förutom nationell PPM-mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
(BHK) valde sjukhuset att öka fokus genom att dessutom välja BHK som en av 15 
sjukhusspecifika indikatorer i sjukhusavtalet. En ny metod för uppföljning valdes där 
BHK-mätningarna, strukturerade observationsstudier av ett antal medarbetare, 
genomförs varje månad fram till att målnivån -minst 78 % följsamhet till rutiner och 
riktlinjer- är uppnått. Resultatet för 2020 blev 95 % vilket i jämförelser är ett mycket 
gott resultat. Sammanställning av mätningar 2020, se nedan. Metoden fortsätter under 
2021. 
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Läkemedel  

Under 2020 öppnade sjukhuset en egen Läkemedelsenhet efter att ha anställt 3 
farmaceuter (1 apotekare och 2 receptarier). Läkemedelsenheten sköter beställningar 
av bassortiment till alla vårdavdelningar, akutmottagning, IVA, operation, förlossning 
samt ASIH. Enheten arbetar aktivt för en hög följsamhet av upphandlade och 
rekommenderade preparat samt för en minskning av akuta beställningar. Tidigare 
köpte 8 enheter in tjänsten från extern leverantör men i egen regi kan vi nu erbjuda 
stödet till 14 enheter. Farmaceuterna har regelbunden dialog med enheterna för att 
följa upp ytterligare behov av läkemedel.  
 
Genom en övergripande samordning i ett nystartat sällanförråd kan många 
beställningar undvikas då läkemedlet redan finns på sjukhuset. Sällanförrådet finns 
tillgänglig dygnet runt för sjuksköterskor. På intranätet (Pulsen) finns avdelningarnas 
bassortiment och sällansortimentsinnehåll tillgänglig vilket underlättar sökandet efter 
läkemedel nattetid och på helgerna.  
 
I läkemedelsrummen förvaras läkemedel numera i ATC-kodsordning vilket bidrar till 
ökad säkerhet genom minskad risk för förväxling, minskad risk för dubbla 
beställningar samt förbättrad information om läkemedlets primära 
användningsområde. ATC-kodsordning är en välkommen förändring i arbetssätt vilket 
kan bidra till ökad patientsäkerhet.    
 
Läkemedelsrådet, där sjukhusapotekaren och representanter från samtliga kliniska 
verksamheter ingår och leds av chefläkaren, hanterar sjukhusövergripande frågor som 
berör läkemedel och läkemedelshantering. I samband med pandemin skapades mindre 
arbetsgrupper för att snabbt kunna optimera och anpassa läkemedelsbehovet.  
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Avvikelser inom läkemedelshanteringen bland annat i rapporteringssystemet 
Händelsevis bevakas och följs upp. Inga allvarliga avvikelser inom området har 
noterats  som lett till anmälan enligt Lex Maria har noterats under 2020. Följsamheten 
till Kloka listan låg 2020 på över 80 % för receptförskrivning och rekvisition av 
läkemedel. Som ett led i hållbarhetsarbetet utförs även en kassationsmätning av 
läkemedel som kasserats pga. utgångsdatum. Ett kontinuerligt arbete med 
standardisering och följsamhet till rekommendationer i läkemedelshanteringen 
kommer på sikt leda till en minskning av kassation.  
 
Sjukhusapotekaren stödjer även utbildningsinsatser till nya sjuksköterskor och läkare 
på sjukhuset där läkemedelshanteringen numera är en del i introduktionsprogrammet.  
 
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 antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. 
Det kan också bidra till att ge en överblick av förekomsten av de dokumenterade 
infektionerna och då även de samhällsförvärvade. IV infördes på Södertälje sjukhus i 
december 2018 för både öppen- och slutenvården genom utbildningar och information. 
Driftstart blev 10 december och införandet gick problemfritt och blev framgångsrikt. 
  
Under 2020 fortsatta arbete med att dokumentera riskfaktorer i TakeCare för att sedan 
kunna sammanställas via infektionsverktyget. Uppföljning av ordinationen av 
antibiotika visade på en förändring med orsaken i pandemin. 
 
För 2021 planeras valideringsarbete för att kunna fortsätta planen med att 
Infektionsverktyget ska kunna ersätta PPM VRI och möjliggöra kontinuerliga och 
detaljerade analyser. 
 
Hållbart Säkerhetsengagemang (HSE) 

Sedan 2018 ingår 11 regionsgemensamma frågor avseende säkerhetskultur, Hållbart 
Säkerhetsengagemang (HSE), i den årliga medarbetarenkäten. Svaren finns redovisade 
på enhetsnivå samt aggregerade på sjukhusnivå. Förutom de separata frågorna skapas 
även ett index-värde som ger möjlighet att följa resultaten över tid. HSE-index uppgick 
år 2020 till 77, vilket är oförändrat jämfört med föregående mätningar (75, år 2019 och 
78, år 2018). Att årets HSE-resultat inte påverkats av pandemin kan ha flera möjliga 
orsaker. Stort fokus och flera utbildningsaktiviteter relaterade till covid-19 och dess 
påverkan på såväl patientsäkerhet och arbetsmiljö kan möjligen ha haft en positiv 
effekt.   
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Patientfokuserad vård 

Nationell Patientenkät (NPE) 

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 
deltar samtliga  regioner där arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner. 

 
Akutmottagning- mätning genomfördes under oktober månad. Av 992 utskickade 
enkäter till närakut- och vuxenakutbesökare responderade 283 vilket gav en 
svarsfrekvens på 28,5%. Svarsfrekvensen blev lägre än riket (35,5%) men högre jämfört 
med föregående mätning 2018 (16,1%). Närakut var inte inkluderad i 2018 års mätning 
vilket kan påverka skillnader i svarsfrekvenser. Resultaten från 2020 års mätning 
inkom till sjukhuset i början av 2021 varför analys av resultat samt eventuella 
förbättringsåtgärder ännu inte genomförts av verksamhetsområde Akut. Övergripande 
kan säjas att Södertälje sjukhus akutmottagnings resultat ligger väl i linje med såväl 
regionens som rikets resultat. 
 
Specialiserad Sjukhusvård – slutenvård och öppenvård. Mätning planerades till 
våren 2020 men ställdes in på grund av pandemin. Ny mätning planeras till våren 
2021. 
 
Synpunkter och klagomål 

Patientnämnden (PaN) 
Antalet klagomål till Patientnämnden (PaN) uppgick till 172, jämfört med 187 stycken 
2019. Sedan tillkommer 11 för Närakuten 2020. De dominerande orsakerna till 
klagomål rör vård- och behandling (vanligast) respektive kommunikation. 
Minskningen ses även generellt i Region Stockholm, orsaker är svåra att spekulera i. 
Cirka en tredje del av klagomålen berörde de opererande specialiteterna, 
kvinnosjukvård och akutmottagningen.  En relativt stor andel av klagomålen berör fler 
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än ett verksamhetsområde. Chefläkare utser alltid en huvudansvarig för att besvara 
ärendet men numera med en tydlighet i att patienter ska få svar vid en tidpunkt och så 
samlat som möjligt. När ärenden leder till händelseanalyser görs patient och eller 
närstående delaktig i analysen om inga hinder finns 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Under året anmäldes 2 stycken ärenden till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 
enligt lex Maria och antalet ärenden var något lägre än förgående år (4). Några 
händelseanalyser från 2020 är fördröjda p.g.a. pandemin och kan komma att leda till 
anmälan. 

Händelseanalyser 
Arbetet med att genomföra händelseanalyser med analysverktyget Nitha har fortsatt att 
utvecklas på Södertälje sjukhus. Antalalet personer som behärskar verktyget har ökat 
och en sjukhus-gemensam rutin som beskriver syfte, roller och ansvar samt 
arbetsgången är framtagen. Syftet med risk- och händelseanalyser är alltid att förbygga 
vårdskada. Arbetet ska leda bidra till en ökad säkerhetskultur där risker och händelser 
diskuteras på ett konstruktivt sätt. Analysen ska kombinera system- och individsyn där 
systemsyn innebär att vi identifierar svagheter i t.ex. organisation, arbetsmiljö, 
bemanning eller kompetens. Individsyn innebär att vi samtidigt ser till ansvaret för den 
enskilde medarbetaren. Syftet är också att föreslå åtgärder som kan förhindra att 
liknande händelser inträffar i framtiden. Den åtgärdsplan som ingår i alla analysers 
slutrapport kan användas vid en eventuell Lex-Maria-anmälan.  
 
Under 2020 initierades tio händelseanalyser som också lett till klagomålsärenden eller 
initerats av sådana. Tio analyser genomfördes på initiativ av verksamheterna efter 
interna avvikelser. Av de totalt tjugo analyserna genomfördes hälften enligt Nitha och 
hälften var förenklade analyser. Patienter och eller anhöriga intervjuades i nästan 
samtliga fall. 

Enskilda klagomål 
Sammanlagt inkom 36 ärenden till sjukhuset 2020 jämfört med 57 2019. 
Under året inkom 17 klagomål (samt någon synpunkt, t ex till förbättring) inkomna 
från enskilda personer (2019 31 st) 
Antal klagomål som IVO avslutat utan utredning och överlämnat till vårdgivaren för 
besvarande var 15 (2019 6 st) 
IVO har påbörjat utredning under 2020 av klagomål mot Södertälje sjukhus (de 
avslutas inte nödvändigtvis under samma år i 4 fall (2020 20 st), ärenden hos IVO kan 
vara pågående över mer än kalenderåret. 
 
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.  
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Vårdavvikelser  
Vårdavvikelser rapporteras i HändelseVis. Samtliga medarbetare har åtkomst via 
intranätet och inloggning sker med e-tjänstekort. Avvikelserna handläggs av 
förutbestämd person, oftast av medarbetarens chef. I vissa fall har verksamheten 
organiserat patientsäkerhetsarbetet genom att tilldela behörighet och ansvar att 
handlägga vårdavvikelser till annan än chef, t ex till en medicinskt ledningsansvarig 
läkare. 
 
Rapporteringsbenägenheten är jämn och god med 1156 st rapporterade vårdavvikelser 
under 2020 (2019: 1240 st, 2018: 1248 st). Antal handlagda vårdavvikelser år 2020 
uppgick till 944 st, fördelade på klassificering risk (374 st), tillbud (3015 st) och negativ 
händelse (265 st). Av de 265 klassificerade negativa händelserna bedömdes 48 vara en 
vårdskada (2019 51 ärenden).  
 
Nedan en sammanfattning av klassificering av handlagda vårdavvikelser inom utvalda 
problemområden med jämförelser från föregående år: 
 
Klassificering 2020 2019 2018 
Dokumentation/ 
informationsöverföring 188 

 
203 

 
167 

Patientolycksfall 
150 
(varav fall: 136) 

131 
(varav fall: 128) 

234 
(varav fall: 226) 

Läkemedel 88 104 121 

Vårdhygien 37 22 9 

Oväntat dödsfall 1 3 2 
 
Genom kontroll av sökorden covid och corona i fritextfälten från både rapportör och 
handläggare kunde 127 vårdavvikelser identifieras.   

Effektiv vård 

Några mått på hur effektivt vi bedriver vården på sjukhuset är medelvårdtid  och 
oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar. 
 
Medelvårdtiden har minskat ytterligare från 4,2 till3,7 dygn sett till sammtliga 
avdelningar, den största minskningen sker fortsatt på de geriatriska enheterna. Där har 
minskningen gått från 9,7 till 7,4 dygn. 
 

 
 
Andelen patienter med oplanerad åternläggingar inom 30 dagar är oförändrat  jämfört 
med 2019, 11,7 %. Siffran är hög även om vi ser en liten minskning på våra 
akutsomatiska avdelningar. 
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Det som behöver undersökas vidare är hur andelen återinläggningar av patienter >80 
år som ökat från 5,4 till 8,3 % kan minskas igen och om den har samband med kortare 
medelvårdtider. 

Jämlik vård 

Jämlik vård innebär att sjukhuset ska erbjuda alla berörda innevånare vård i linje med 
regionens folkhälsopolicy (LS 2016-0138). Folkhälsa omfattar alla aspekter av hälsa, 
såväl psykisk, social som fysisk och förknippas ofta med preventivt arbete och 
folkbildning. Det kan exempelvis handla om primärpreventiva åtgärder som att 
förhindra smittspridning eller uppmuntra en hälsosam livsstil. För sjukhuset har det 
som regel begränsat sig till sekundär- eller tertiärpreventiva åtgärder, att förhindra 
återinsjuknande i t.ex. stroke eller hjärtsjukdom eller att undvika att patienten 
försämras i en kronisk sjukdom. Under 2020 har ansvaret för framtagandet och 
genomförandet av folkhälsobefrämjande aktiviteter som tidigare vilat på respektive 
verksamhetschef med chefläkaren som samordnande. 
 
Pandemin har med nödvändighet inneburit att huvudfokus har behövt riktas mot att 
förhindra smittsmittspridning av Sars-Cov-2, i sig ett viktigt led i folkhälsoarbetet. 
Även om vi behövt begränsa en del av den ordinarie verksamheten har sjukhuset även 
under pandemin fortsatt att följa kvalitetsparametrar, verksamheterna tillämpa 
vårdprogram och rapportera i de olika kvalitetsregister som utgör delar av 
folkhälsoarbetet. Det rör t.ex. olika mål för uppföljning av patienter med hjärtsvikt, 
diabetes och hjärtinfarkt, bland annat rökstopp, förbättrad kosthållning och ökad fysisk 
aktivitet. 
 
Det ständigt pågående målsatta arbetet på sjukhusets olika vårdavdelningar för att 
förebygga vårdrelaterade infektioner, trycksår och fall samt förbättra munhälsa har 
också fortgått under pandemin. Inom geriatrik och rehabilitering sker utbildning och 
förberedelser, ofta tillsammans med kommunen, innan hemgång för att rusta patienter 
för att bättre klara av ett hälsosamt liv i hemmet eller i andra former av boende. Även 
här har ett stort fokus lagts på att minska risken för smittspridning i vårdens 
övergångar. 
 
Även om tillgängligheten under 2020 p.g.a. pandemin tillfälligt har försämrats 
kvalitetssäkras via register behandling och uppföljning av barn som behandlas för 
fetma, patienter som genomgår fetmaoperationer och flertalet operativa ingrepp inom 
kirurgi, ortopedi, urologi och gynekologi mm. Sjukhuset är rökfritt och innan en 
planerad operation är målet att alla rökande patienter ska erbjudas ett systematiskt 
rökavvänjningsprogram. 

Rutin vid känslig vård 
Med deltagande från flera verksamhetsområden och professioner har en rutin tagits 
från som komplement till sjukhusets ”Handlingsplan för omhändertagande vid våld i 
nära relation”. Södertälje sjukhus har störst andel utlandsfödda inom 
upptagningsområdet i Sverige. Hedersproblematik är en realitet och sjukhuset har 
uppmärksammat flera ärenden med hedersproblematik där patienter är rädda att 
anhöriga ska få del av journalhandlingen med hot och eller våld som konsekvens. 
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Vårdtillfällen lämnar spår i journaler, bankkort, telefoner och 1177. Hur hjälper vi dessa 
personer att behålla sekretessen och bidra till minskad risk för hot och våld? Rutin 
beskriver hur vi som vårdgivare bemöter, dokumenterar och håller kontaktar dessa 
patienter 

Vård i rimlig tid  

Tillgänglighet 

Tillgängligheten till både mottagningsbesök och behandlingar/operationer har 
försämrats under året. Den planerade vården har ställts in med anledning av pandemin 
och fokus har varit att tillgodose vårdbehoven för patienter med covid-19. 
Epidemiplacering av medarbetare från mottagningar och läkare från opererande 
verksamheter har varit nödvändig för att säkerställa slutenvårds- och 
intensivvårdskapacitet. Medarbetare från operationsavdelningen har varit placerade på 
intensivvårdsavdelningen.  Patienter som av medicinska skäl inte kunnat vänta har 
omhändertagits och under vissa perioder har sjukhuset haft möjlighet att ägna mer 
kraft åt de s.k. köställda patienterna. Ett ständigt och betydande fokus riktas mot att ta 
fram handlingsplaner för att förbättra tillgängligheten när pandemiläget tillåter.  
 
Jämförelsetal för de senaste åren 

2015 93,7 % 
2016 96,4 % 
2017 96,9% 
2018 71 % 
2019 71 % 
2020 65 %  

 

 

Tid till behandling 
Urologverksamheten har det längsta väntetiderna. Patienter med misstänkt eller 
verifierad cancersjukdom tas om hand i tid men patienter med godartade tillstånd 
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riskerar långa väntetider. Verksamheten är sårbar med två specialister och två ST-
läkare, innehåller jourverkamhet och remissinflödet är i ökande: 

2014 99,5 % 
2015 98,3 % 
2016 97,9 %  
2017 97,9 % 
2018 96,0 % 

 2019 96,0 % 
 2020 71,0 %  
 

 

Ledtider akutmottagningen 
Door-to-door, andelen patienter med vistelsetid på akutmottagningen (vuxen) under 4 
timmar, uppgick till 55 % jämfört med föregående år (51 %). Resultatet understiger 
målnivån (75 %) i avtalet med HSF. 
  
Andelen patienter > 80 år med vistelsetid under 4 timmar är lägre, 50 % 2020 och i 
stort oförändrat med 2019. Siffrorna för patienter > 80 år inkluderar Närakuten och 
målnivån är 78 %. 
Trots upprepade och flera ansträngningar behövs ett fortsatt fokus och på hela 
patientens process från ankomst till akutmottagningen till nästa vårdnivå. Ett 
sjukhusövergripande arbete, Akutprocessen, samlar nu ihop de initiativ som pågår och 
kommer att identifiera behov av ytterligare. Sjukhusets VD är projektägare, samtliga 
berörda verksamhetschefer, chefläkare och ekonomidirektör ingår i styrgruppen. 

Prioriterade aktiviteter kommande år 

Med utgångspunkt från sjukhusets värdegrund och strategier, de erfarenheter vi har 
gjort under arbetet med pandemin samt det strategiska arbetet som fått stå tillbaka 
under pandemiåret kommer vi att lägga fokus inom följande områden 

 Fortsatt utveckling av systematiskt arbetssätt rörande avvikelsehantering, risk- 
och händelseanalyser samt  anmälan enligt Lex Maria med ökad 
patientdelaktighet  

 God följsamhet till riktlinje Beslut om livsuppehållande behandling 
 Fortsatt arbete med utlokaliseringar och överbeläggningar 
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 VD´s uppdrag till Operativa utskottet - nå 4-timmars målet på vuxenakuten 
samt minimera oplanerade återinskrivningar är nu samlat i Akutprocessen. 
Projektdirektiv är beslutat, projektledare utsedd och arbetet påbörjas i slutet av 
kvartal 1. 

 Patient på rätt vårdnivå 
o Korrekt tillämpning av NEWS – säkerställa förmågan att identifiera och 

tillgododse behov av högre vårdnivå i rätt tid 
o Inrätta två vårdplatser med förstärkt vårdnivå utanför IVA 

 Återuppta systematiska patientsäkerhetsronder 
 Ansvara för att patientsäkerhet och kvalitet ingår  i alla 

introduktionsutbildningar 
 Uppmärksamma WHO Patient Safety Day 
 Fortsatt utveckling av patientsäkerhets- och kvalitetskultur 

Sammanfattning 

Pandemin har satt en starkt prägel på allt arbete på Södertälje sjukhus under det 
gångna året, även inom patientsäkerhetsområdet. Det har främst rört tre 
huvudområden; att förhindra smittspridning, utbildningsinsatser och hantering av 
beslut om livsuppehållande behandling.   
 
Trots det har arbetet med att stärka och utveckla patientsäkerheten i övrigt,  glädjande 
nog, pågått under hela året även om det periodvis har fått stå tillbaka till förmån för 
hantering av utmaningarna med pandemin. 
 
Vid medarbetarenkäten ställs regionsgemensamm frågor avseende säkerhetskultur, 
Hållbart Säkerhetsengagemang (HSE). Där visar sig index-värdet, som ger möjlighet 
att följa resultaten över tid, oförändrat jämfört med mätningar 2019 och 2018. Ett gott 
resultat med tanke på ovan nämnda utmaningar. 
 
Utveckling har bl.a. skett när det rör arbetet med vårdavvikelser och händelseanalyser, 
ändrade arbetssätt vid beslut om inläggningar och med slutenvårdsflöden som strävar 
mot en nollvision avseende överbeläggningar och utlokaliseringar. Ledtiderna på 
akutmottagningen har förbättrats något för patienter <80 år  
Medelvårdtiderna har kortats ytterligare. 
 
Ett antal aktiviteter beskrivs ovan för fokusering kommande år där arbetet med 
akutprocessen sannolikt kommer att placera flera områden i fokus. 

Bilagor 

1) Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse VO Akut 
2) Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse VO Anestesi 
3) Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse VO Internmedicin 
4) Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse VO KOU 
5) Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse VO Kvinnor-Barn 
6) Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse VO Röntgen 
7) Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse VO Vård 
8) Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse VO Geriatrik 


