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Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Nationella riktlinjer och vårdprogram 
Verksamhetsområdet tillämpar nationella riktlinjer, SBU-rekommendationer samt nationella och 
regionala vårdprogram. Eftersom akutmottagningen ofta är första instans för sjukhusets patienter 
är verksamhetsområdet delaktigt och samarbetar med sjukhusets övriga verksamhetsområden vad 
gäller att följa nationella riktlinjer, till exempel vårdprogram inom endometrios, hjärta/kärl 
palliativ vård, stroke och astma/KOL.  
Under året har ett förbättringsarbete genomförts gällande stroke och följsamheten till att fylla i 
och dokumentera strokeskalan på akutmottagningen. Uppföljningen av förbättringsarbetet är 
kopplat till den sjukhusspecifika kvalitetsindikatorn ”Andel NIHSS vid inläggning”. 
Förbättringsarbetet har skett i samarbete med VO Internmedicin samt strokesjuksköterska och 
medicinska sekreterare. Årets resultat blev 82 procent ifyllda NIHSS på akutmottagningen, vilket 
innebär att målnivån 75 procent nåddes. Förbättringsarbetet kring förbättrad strokevård kommer 
att fortsätta även under nästkommande år.  

Kompetens och kompetensutveckling 
Verksamhetsområdet är att betrakta som hyrfritt. Endast ett fåtal sjuksköterskepass bokades in 
under sommaren samt under december månad. Medarbetargruppen är bibehållen stabil med liten 
personalomsättning, vilket bidrar positivt till patientsäkerhetsarbetet och kontinuiteten i 
kompetensförsörjning. 
Antalet läkartjänster och omvårdnadstjänster är oförändrade sedan föregående år. Flera försök till 
rekrytering av fler läkarspecialister i akutsjukvård har pågått under året, tyvärr utan resultat, 
några specialistläkartjänster bemannas därför av vikarierande underläkare.  
Med syftet att öka läkarkompetensen på helger har några läkarrader omfördelats från vardagar till 
helger. När det var som högst inflöde av covid-19-patienter (både under första och andra vågen) 
utökades antalet läkarpass tillfälligt på helgerna.  
 
Kompetensutbildning sker varje vardag i form av en kortare utbildning i samband med 
morgonmötet. Där undervisar medarbetare från olika yrkeskategorier om diverse ämnen kopplat 
till omhändertagande av patient på akutmottagningen. Dessa utbildningar har fortgått under hela 
covidpandemin.  
 
Regelbunden kompentensutveckling för samtliga medarbetare sker vanligtvis i form av interna 
utbildningar eller utbildningar i samarbete med andra VO. Exempel är DISA (informations-
säkerhet), grundläggande hygien, brandsäkerhet, HBTQ, grundläggande miljöutbildning, 
Rakelutbildning, kem- och katastrofutbildning. Nya medarbetare ska också gå utbildning i TNCC 
och AMLS eller ATLS. På grund av pandemin har de flesta utbildningar varit inställda. Enstaka 
kurser har genomförts digitalt. En ST-läkare fick sin randning indragen under våren men under 
hösten har planerade randningar genomförts. Likaså har de årliga utvecklingsdagarna ställts in 
samt vissa TNCC-/AMLS- och HLR-utbildningar. Planerad ledarskapsutbildning har också 
skjutits upp för några medarbetare men två sjuksköterskor har genomgått ledarskapsutbildning 
för sjuksköterskor.  
 
Under 2019 genomgick två sjuksköterskor och två läkare en tvådagars traumateamutbildning 
enligt CRM-konceptet. Kärnan i utbildningen ligger i kommunikation mellan medarbetare i akuta 
situationer. Planen var att dessa fyra medarbetare under 2020 skulle utbilda sina kollegor, men 
flera utbildningstillfällen sköts upp på grund av pandemin. En halvdagsutbildning hölls i 
december. Fler utbildningstillfällen kommer att hållas under 2021 med en plan om kontinuerlig 
utbildning. 
 
Akutmottagningen införskaffade under 2019 en ultraljudsapparat i syfte att kunna utföra 
ultraljudsdiagnostik på akutmottagningen istället för att skicka patienten till röntgenavdelningen 
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för undersökning. Under 2019 fick verksamhetsområdet medel för att kunna finansiera att en ST-
läkare skulle genomgå en fördjupningskurs i ultraljudsdiagnostik vid S:t Görans Ultraljuds-
akademi. Målet var att öka de ultraljudsdiagnostiska kunskaperna bland akutläkare samt en 
förbättrad tillgänglighet av ultraljudsapparaten, vilket i sin tur förväntades resultera i en snabbare 
diagnostik och därmed en bättre och effektivare vård för akutmottagningens patienter. På grund 
av covid-19 blev ST-läkarens utbildning inställd vilket i sin tur ledde till att all planerad utbildning 
av fler medarbetare också ställdes in. Planen är att detta ska ske under nästkommande år. 

Säker vård 

Verksamhetsområdet arbetar systematiskt med kvalitet och patientsäkerhet i enlighet med 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
(SOSFS 2011:9). Arbetet sker i enlighet med patientsäkerhetslagen (SOSFS 2010:659) och utförs 
kontinuerligt under året genom balanserad verksamhetsstyrning med regelbunden uppföljning av 
verksamhetens styrkort, kvalitetsmått och aktivt arbete med avvikelser samt medarbetardrivna 
förbättringsarbeten.  

Kvalitetsregister 
Verksamhetsområdets resultat analyseras utifrån de sjukhusgemensamma kvalitetsindikatorer 
som finns för hela Region Stockholm samt utifrån resultat i SKL:s öppna jämförelser. 
Verksamhetsområdets utfall redovisas och diskuteras varje månad på månadsuppföljningsmöten 
med sjukhusledningen, varannan vecka på akutens interna ledningsgruppsmöten samt för 
personalen varje vecka på tavelmöten och månadsvis på arbetsplatsträffar.   
 
Verksamhetsområdet rapporterar sedan mars 2019 automatiserad data till kvalitetsregistret SVAR 
med 100 procents täckningsgrad. Drygt 60 variabler registreras vilka syftar till att så brett som 
möjligt beskriva faktorer som påverkar hela omhändertagandet av patienten. Variablerna är 
uppdelade i tre olika av mätvariabler: 

 medicinsk data om patienten 

 processdata 

 strukturdata 
Dessutom registreras persondata såsom till exempel ålder och kön. 
 
Verksamhetsområdet använder sig inte av data från SVAR i kvalitetsarbetet utan hämtar 
regelbundet liknande data från beslutstödsverktyget QlikView, vilka analyseras och används i 
kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. 
 
Akutmottagningen är delaktiga i rapportering till Frakturregistret genom att behandlande läkare 
på akutmottagningen, i samband med akutbesöket, registrerar skadetillfälle, frakturtyp samt, vid 
fall av konservativ behandling, vilken typ av behandling som skett.  

Avvikelsehantering 
Antal ärenden från Patientnämnden (PaN) uppgick under år 2020 till 36 ärenden. Patient-
nämndsärenden som inkommer till verksamhetsområdet utreds, behandlas och återkopplas till 
berörda medarbetare inom organisationen. Ärenden av allvarlig eller mer principiell natur 
återkopplas till samtliga medarbetare inom verksamhetsområdet vid läkarmöten, sjuksköterske-/ 
undersköterskemöten samt på arbetsplatsträffar (APT). Varje berörd patient får personlig 
återkoppling från verksamhetschef.  Tre ärenden från patienter har inkommit i HändelseVis via 
tjänsten ”Synpunkter och klagomål ” i 1177. 
 
Verksamhetsområdet har varit delaktiga i fem händelseanalyser under året. De åtgärdsförslag som 
har utarbetats i händelseanalyserna har tagits upp i arbetsgruppen, lett till uppdaterade riktlinjer 
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och rutiner samt utbildningsinsatser. Verksamhetsområdet har under året inte haft någon Lex 
Maria-anmälan. 
 
Rapportering och uppföljning av avvikelser från medarbetare sker med hjälp HändelseVis. 
Avvikelser tas vanligtvis upp på APT där orsak och eventuella åtgärder diskuteras. Under året har 
dock detta inte gjorts så frekvent på grund av att flera APT har varit inställda samt att andra frågor 
har behövt prioriteras. Vid allvarligare händelser eller risker görs personlig återkoppling till 
rapportören samt genomgång av eller vid behov ändring av rutiner. Avvikelser som till exempel 
berör bristande följsamhet eller otydliga rutiner återkopplas i form av påminnelser i veckobrev 
och på morgonmöten samt vid behov initiering av medarbetardrivna förbättringsarbeten.  
Under året planerades att starta upp en avvikelsegrupp där medarbetare tillsammans med chefer 
ska hantera avvikelser i syfte att involvera medarbetarna mer i avvikelsehanteringen och att 
avvikelser i större utsträckning ska leda till medarbetardrivna förbättringsarbeten. Även detta 
arbete har blivit lidande på grund av pandemin eftersom andra aktiviteter har behövt prioriteras.   
 
Totalt har 181 vårdavvikelser rapporterats från verksamhetsområdet under året, vilket är 61 fler 
än föregående år. Verksamhetsområdet jobbar aktivt med att uppmuntra medarbetare att skriva 
avvikelser när något skett. Samtidigt uppmuntras medarbetarna att skilja på en avvikelse och en 
störning så att de hamnar i rätt process. Störningar tas upp på verksamhetsområdets veckovisa 
tavelmöten. Dessa störningar leder till förbättringsarbeten som drivs av medarbetarna enligt 
PDSA-modellen. 
 
Av de 181 avvikelser som inkommit via HändelseVis har rapportören klassificerat avvikelsen som 
risk/tillbud/negativ händelse enligt tabell 1. 
 

Risk Tillbud Negativ händelse Totalt 
68 55 58 181 

 

Tabell 1: Antal rapporterade vårdavvikelser på VO Akut klassificerad som risk/tillbud/negativ händelse enligt 
rapportören 

 
Totalt har 164 vårdavvikelser handlagts inom verksamhetsområdet under året, vilket är 8 fler än 
föregående år. Handläggaren har klassificerat avvikelsen enligt tabell 2.   
 

Risk Tillbud Negativ händelse Totalt 
113 47 4 164 

 

Tabell 2: Antal handlagda vårdavvikelser på VO Akut och klassificering enligt handläggare som risk/tillbud/negativ 
händelse 

 
En majoritet av de handlagda avvikelserna har av handläggaren orsaksklassificerats som 
antingen kommunikation/information (67 st) eller procedurer, rutiner eller riktlinjer (67 st). 
Merparten av avvikelserna hade kunnat undvikas om rutiner kring dokumentation samt 
kommunikation vid passbyten eller mellan akutmottagning och vårdavdelning hade följts. 
Flertalet av dessa avvikelser har legat till grund för de ständiga förändringar och förbättrade 
samarbeten (internt och externt) som skett kontinuerligt under pandemin. 
För att fortsätta förbättra samarbetet och kommunikationen mellan akutmottagningen och andra 
VO:n, kommer ett sjukhusövergripande strukturerat förbättringsarbete att inledas i början av 
nästkommande år.  
 
För att förbättra kommunikationen mellan yrkesprofessionerna i vårdlagen på akutmottagningen 
har verksamhetsområdets förbättringsgrupp infört en ny rutin för regelbundna strukturerade 
avstämningar under arbetspassen.  
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Vidare har, i syfte att förbättra samarbetet mellan läkare och omvårdnadspersonal, regelbundna 
arbetsmöten införts var tredje vecka med representanter från de olika professionerna. Det 
övergripande målet med dessa möten är att identifiera gemensamma tvärprofessionella 
utmaningar som sedan ska leda till initierade förbättringsåtgärder som framförallt förbättrar 
patientvården men även arbetsmiljön. Hittills har flera förbättringsförslag tagits fram under dessa 
möten, vilket lett till påbörjade förbättringsarbeten som letts av akutmottagningens förbättrings-
grupp. 
 
Av de 181 vårdavvikelser som rapporterades in under året var 19 avvikelser direkt relaterade till 
covid-19. I början av pandemin skrevs flera avvikelser gällande kommunikation kring provsvar 
och misstänkt covidsmitta. Dessa avvikelser ledde till att åtgärder vidtogs med förbättrade rutiner 
kring covidprovtagning. Ett kontinuerligt arbete har också skett under året vad gäller patienter 
med misstänkt covidsmitta, med syftet att förbättra samarbetet och kommunikationen mellan 
akutmottagningen och mottagande vårdavdelningar.  
 
Flera pandemirelaterade avvikelser har handlat om patienter som varit i behov av intensivvård där 
det blivit fördröjningar innan patient har fått komma till IVA på grund av hög belastning på denna 
enhet. Flera samarbetsmöten har hållits med VO Anestesi för att angripa problemet, vilket lett till 
förbättringar och förbättrat samarbete. 

Strukturerad kommunikationsöverföring för säkrare vård 
Verksamhetsområdet arbetar med ständiga förbättringar vad gäller kommunikation mellan 
vårdpersonal och patient samt vårdpersonal sinsemellan. För strukturerad kommunikations-
överföring mellan olika yrkesgrupper används kommunikationsverktyget SBAR (Situation, 
Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation). SBAR används både vid muntlig rapportering 
och vid skriftlig dokumentation i patientjournalen. I samband med covid-19-pandemin har 
sökordet ”C” lagts till i SBAR-instrumentet med syftet att tidigt kommunicera kring om misstanke 
om smitta finns. 

Basala hygienrutiner och smittskydd 
Verksamhetsområdet tillämpar sjukhusets och vårdhygiens riktlinjer för basala hygien- och 
klädregler (BHK) samt anvisningar som finns gällande minskning av risk för vårdrelaterade 
infektioner samt spridning av MRB. Riskbedömning gällande riskfaktorer för MRSA för patienter 
med inläggningsbeslut sker på akutmottagningen medan mottagande avdelning utför själva 
provtagningen. Patienter som har risk för MRSA och som ska skickas hem provtas på akuten.  
 
Verksamhetsområdet har en representant i sjukhusets hygienråd vilken har utfört punkt-
prevalensmätningar i BHK tre gånger under året. Det sammanlagda resultatet blev 77 procents 
följsamhet till BHK. Förbättringspotential finns vad gäller desinfektion av händer före patient-
kontakt samt användande av skyddskläder (plastförkläde). 

Skyddsutrustning och minimering av smittspridning 
Under året har ständigt fokus legat på det sjukhusövergripande målet att ingen patient ska smittas 
av covid-19 på Södertälje Sjukhus. Därför har mycket arbete och tid lagts på rutiner kring 
skyddsutrustning och smittskydd. Kontinuerliga uppdateringar av rutiner för skyddsutrustning 
har genomförts i takt med att sjukhusets- och regionens riktlinjer uppdaterats. Flera, både interna 
och externa hygienronder, med fokus på skyddsutrustning har genomförts under året med 
förbättrade rutiner och följsamhet till dessa som följd. Separata på- och avklädningsstationer för 
skyddsutrustning har också upprättats.  
 
Mycket tid har också lagts på utbildning av personal vad gäller förbättrat flödesarbete kopplat till 
att minska risken för smittspridning. För att anpassa vården i takt med pandemins utveckling och 
på bästa sätt separera smittat patientflöde från osmittat patientflöde, har 19 nya arbetssätt/ 
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arbetsflöden utarbetats, testats och uppdaterats under året. Närakuten, som vanligtvis är avskild i 
en egen del av akutmottagningens lokaler och bemannad med en läkare och undersköterska eller 
sjuksköterska (dock i sömlöst samarbete med övriga akuten), har under stor del av året helt 
integrerats med resten av akutmottagningen. Detta på grund av behovet att omfördela/separera 
smittat respektive osmittat flöde.  
 
Under våren (första vågen) upprättades ett tält utanför akutmottagningen i syfte att separera 
smittat flöde från osmittat flöde. För att klara av att bemanna det förändrade flödet fick 
verksamhetsområdet hjälp av epidemiplacerade medarbetare samt läkare från primärvården. 
Tältet bemannades mestadels av specialistläkare eller ST-läkare i akutsjukvård. Patienterna 
skickades antingen hem från tältet eller in på akutmottagningen för vidare vård och bedömning. 
 
Under andra vågen sattes tältet upp igen men denna gång användes det enbart som väntrum 
innan kassaregistrering. Tältet var obemannat men en säkerhetsvakt har hjälpt till med att se till 
att endast en patient i taget gått in för att registrera sig i kassan. Efter registrering i kassan har 
patienterna delats upp till antingen smittat flöde eller osmittat flöde.  Patienterna i smittat flöde 
har blivit placerade i ett separat väntrum i en avskild korridor för att sedan träffa en läkare och 
undersköterska för en första bedömning i ett av akutmottagningens infektionsrum. Dessa 
patienter har sedan skickats vidare in till akutmottagningen alternativt hem. Patienter som 
inkommit med ambulans eller varit för dåliga att sitta i ett väntrum har skickats direkt in på 
akutmottagningen från kassan. Till skillnad från under pandemins första våg bemannades detta 
vårdlag enbart med akutmottagningen egen personal. 
 
Vidare har flera ombyggnationer krävts för att på bästa sätt separera smittat flöde från osmittat 
flöde. Under våren vårdades patienter i misstänkt smittat flöde enbart på akutmottagningens 
”gröna sida” vilket föranledde ombyggnationer i form av tillfälliga plastväggar i närakutens 
väntrum samt på öppna ytor på ”grön sida”. Detta syftade till att skapa fler avskilda  
vårdutrymmen och därmed minska antalet patienter som vistas i väntrummen samtidigt.  
På de ombyggda öppna ytorna på grön sida vårdades initialt ofta misstänkt smittade patienter som 
triagerats som röda eller orangea patienter, det vill säga patienter som är i behov av kontinuerlig 
övervakning och som annars vårdas på akutmottagningens ”röda sida” där personaltätheten är 
högre och möjligheten till kontinuerlig tillsyn av patienterna är betydligt bättre än på ”grön sida”.   
Flertalet patientsäkerhetsbrister identifierades vid detta arbetssätt och det uppstod ett akut behov 
av att förbättra patientsäkerheten för denna patientgrupp samtidigt som det var nödvändigt att 
säkerställa att ingen smittspridning kunde ske mellan patienter. Detta föranledde ett medarbetar-
drivet förbättringsarbete i samarbete med Programkontoret och Locum. Resultatet blev att ”röd 
sida” byggdes om. Ytterligare två övervakningsplatser skapades för patienter med misstänkt 
smitta och två befintliga övervakningsplatser byggdes om så att patienter med misstänkt smitta 
kunde vårdas där. Ett behov av att ha fler övervakningsplatser hade funnits även innan pandemin 
så detta blev en del av en långsiktig lösning.  
Ytterligare ett rum skapades även på Närakuten genom att dela av och bygga om barnobserva-
tionsrummet. Även detta med syftet att skapa fler rum att ta emot patienter och därmed minska 
antalet patienter i väntrummen. 

Säker läkemedelshantering 
Verksamhetsområdet har tre läkemedelsansvariga sjuksköterskor vilka kontinuerligt genomför 
förbättringar i läkemedelshanteringen. Efter årets kvalitetsgenomgång av läkemedelshantering 
har förbättringar gjorts avseende hantering av narkotiska läkemedel samt att en lokal rutin för 
hantering av läkemedel upprättats. Arbetet sker i nära samarbete med sjukhusets farmaceut och 
läkemedelsenheten på sjukhuset. 
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Följsamheten till Kloka listan låg under året på 87 %. Förbättringspotential finns vad gäller 
förskrivning av Citodon, Paraflex och Diklofenak. Verksamhetsområdet har ett ständigt pågående 
förbättringsarbete för att öka medvetenheten kring hantering och förskrivning av läkemedel.  

Remisshantering och vidimering av provsvar 
Schemalagd tid finns avsatt för läkare för vidimering av provsvar, remisshantering och diktering.  
Vid frånvaro bevakas och vidimeras provsvar av kollega. Remisser som skrivs till närakuten och 
akutmottagningen besvaras av behandlande läkare. Om det finns obesvarade remisser som ligger 
kvar uppmärksammas detta av sekreterare. Det är ytterst sällan som verksamhetsområdet 
kontaktar remisskrivaren om patienten inte kommer som planerat.  
Om en läkare ska vara borta från arbetsplatsen är det upp till denne att själv lämna över sitt 
vidimeringsansvar till annan kollega efter överenskommelse. Under sommarmånaderna eller 
annan längre ledighet görs vidimeringsschema upp. 
 
Det finns inga skriftliga rutiner för remiss- och provsvarshantering utan det ingår i sedvanligt 
läkararbete. Riskerna är förstås att viktiga provsvar kan bli lämnade utan åtgärd och likaså 
remisser. Ingen avvikelse i denna hantering har förekommit under året. 
  
För att säkerställa patientsäker provsvarshantering gällande covid-19 har under året nya rutiner 
tagits fram kring denna specifika provsvarshantering i samarbete med sekreterare inom VO VAS. 

Säker hantering av medicinskteknisk utrustning 
På akutmottagningen utförs dagligen patientnära analyser (PNA) gällande blodgaser, B-glukos, 
hCG, drogtester och Hb. PNA-analyser görs på både barn och vuxna. Samtliga medarbetare som 
utför PNA-prover genomgår utbildning och får körkort i PNA-provtagning/-analys vid anställning.  
Kvalitetskontroller av PNA-apparatur görs regelbundet enligt avtal med Karolinska Universitets-
laboratoriet. 

Förebygga fall och trycksår 
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 obevakat kliver upp ur sängen. Samtliga britsar har mjuka madrasser och 
om patienterna blir kvar länge finns sängar med tryckavlastande madrasser att låna. Nya 
madrasser till akutrumsbritsar har beställts med leverans under nästkommande år. Dessa 
madrasser är mycket mjukare och mer hygieniska är de gamla britsarna.  

Patientfokuserad vård 

Informationsmaterial om patienternas rättigheter från t.ex. Patientnämnden, Löf, SVAR och 
GDPR finns tillgängligt för patienter i väntrummen och på TV-skärm i väntrum. Blanketten ”Vad 
tycker du om oss?”, vilken tidigare funnits tillgänglig i väntrummen, har ersatts med 
informationsmaterial angående synpunkter och klagomålstjänsten på 1177. Eftersom få 
avvikelser/synpunkter från patienter har inkommit denna väg så behöver ett informationsarbete 
troligtvis göras nästkommande år. Detta i samarbete med övriga sjukhuset och kommunikations-
avdelningen. 
 
På grund av covid-19-pandemin har akutmottagningen, precis som resten av sjukhuset, haft 
besöksförbud under större delen av året. Patienter och närstående har ibland upplevt detta som 
frustrerande och det har bidragit till extra oro. Vidare har skyddsutrustning försvårat 
kommunikationen med patienter, framförallt med äldre patienter med sämre hörsel eftersom de 
inte hör vad personalen säger under munskydd och visir. Dörrar till enkelrum har också hållits 
stängda och enbart öppnats vid nödvändigt patientarbete. Många patienter har tyvärr känt sig 
utlämnade, inte känt sig lyssnade på och helt enkelt känt sig bortglömda. 
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Telefontillgänglighet 
En utmaning som funnits sedan tidigare är att det emellanåt tar mycket tid för lednings-
sjuksköterskorna att besvara inkommande samtal. På grund av det rådande besöksförbudet under 
covidpandemin har antalet telefonsamtal ökat markant under det senaste året, totalt 6 237 
besvarade samtal jämfört med 3 386 år 2019.  Telefonslingorna har förändrats och justerats ett 
par gånger under året, till exempel har hjälp erhållits från VO Paramedicin som varit behjälpliga 
främst under helger med att svara på frågor från närstående som efterfrågar patienter. Detta har 
underlättat till viss del för ledningssjuksköterskan, dock har verksamhetsområdet inte haft 
utökade resurser som motsvarat ökningen av antalet telefonsamtal och därmed har arbets-
belastningen vad gäller att besvara samtal ändå ökat.  
Den tid och resurs det tar för ledningssjuksköterskan att svara på inkommande samtal har ibland 
upplevts gå ut över vården för de patienter som befinner sig på akutmottagningen, eftersom 
ledningssjuksköterskan under samtal inte kan vara behjälplig i patientvården. Samtidigt är det 
viktigt att kunna bemöta de frågor som kommer in via denna telefonslinga, varför detta är ett 
område som behöver fortsätta att utvecklas under nästkommande år. Rutiner för att uppnå en bra 
balans mellan god tillgänglighet och att inte för mycket tid tas från patienter som befinner sig på 
akutmottagningen behöver bearbetas. 

Personer i behov av omhändertagande på grund av berusning 
Akutmottagningen utarbetade och implementerade under senare delen av 2019 ett vårdprogram 
för patienter som är påverkade av alkohol och/eller narkotika inom ramen för Lag om omhänder-
tagande av berusade personer (LOB) (1976:511). Syftet med vårdprogrammet är att de som 
omhändertas enligt LOB och som är i behov av tillsyn under tillnyktringsfasen ska få tidig 
medicinsk bedömning och adekvat tillsyn. Syftet är också att minska behovet av polisens LOB-
transporter till Beroendeakuten i Stockholm. Arbetssättet förväntades etablera förbättrad 
samverkan mellan polis, Södertälje sjukhus, Psykiatricentrum Södertälje samt socialtjänst, vilket 
också har skett. Sammanlagt har 87 personer omhändertagits enligt vårdprogrammet för LOB 
under 2020.  Regelbundna samverkansmöten med polis och Psykiatricentrum har hållits under 
året.  Samarbetet upplevs gott och etablerat vilket det inte var i samma omfattning före LOB-
projektet startade. 

Smärtlindring på akutmottagningen 
Vad gäller rutiner för smärtlindring finns utarbetade skriftliga generella ordinationer för 
sjuksköterskor samt ett linjelöst samarbete med läkare vid behov av smärtlindring som inte finns 
med på de generella ordinationerna. Akutmottagningen har också tillgång till TENS-apparater i 
smärtlindrande syfte. För att utvärdera smärta ska smärtskattningsinstrumentet NRS användas. 

Effektiv vård 

Eftersom akutmottagningen ofta är första instans för sjukhusets patienter finns ett stort behov av 
ett nära samarbete med både slutenvården, öppenvården och röntgen samt vårdnära 
administration och service för att effektivisera vården. Behovet av ett sådant samarbete har varit 
extra påtagligt under det utmanande gångna året. Samverkan mellan yrkesprofessioner, med 
fokus på pandemiarbetet, har skett kontinuerligt genom regelbundna möten internt på akut-
mottagningen (mellan medarbetare och ledning) samt mellan akutmottagning och andra VO:n. 
Gemensamma problem har diskuterats, riktlinjer/rutiner har uppdaterats och/eller tagits fram.  
 
Ett förbättringsarbete i syfte förbättra och effektivisera provtagningsprocessen har genomförts 
under året. Den nya rutinen förväntas bidra till följande: 
-anpassade och lämpliga provpaket/ provmappar för olika typer av sjukdomar/medicinska 
frågeställningar 
-minska tidsåtgången för att skapa provbeställningar i TakeCare  
-förtydliga när vissa provpaket är indicerade  
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-minska onödig extra provtagning samt minska antalet tillbeställningar till labb.  

Jämlik vård 

Verksamhetsområdet arbetar aktivt med sjukhusets värdegrund samt policy för bemötande av 
patienter med olika sexuell läggning, olika etniska och religiösa tillhörigheter, funktionshinder och 
ålder. Inga klagomål som indikerar på ojämlik vård har inkommit under året. 
 
Eftersom behov att minska antalet personer inne på akutmottagningen har funnits (pga. risk för 
smittspridning) har telefontolk använts i större utsträckning än tidigare år. Möjligheten att 
använda telefontolk, tillsammans med att flertalet personer i personalgruppen är flerspråkiga, har 
gjort att möjligheten till att kommunicera med icke svensktalande patienter inte påverkats i större 
utsträckning under året, trots besöksförbudet.  
 
En förbättrad och förtydligad rutin kring journalföring och registrering har gjorts gällande 
”känslig vård”, där bland annat hantering av kvinnomisshandel ingår. Rutiner finns för att 
identifiera misstänkta fall av barnmisshandel och anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att 
barn far illa. Akutmottagningen har ett nära samarbete med kuratorer och rutiner finns för att 
dessa kontaktas vid minsta misstanke om att barn far illa. Rutiner för anmälningsplikt är också väl 
etablerade. 
 
Samtliga lokaler är handikappanpassade. Handikapparkering finns i nära anslutning till 
akutmottagningen. Lokalerna innefattar tre handikappanpassade toaletter. En i väntrummet, en 
på grön och en på röd sida.  

Vård i rimlig tid  

Prioriteringsmodell 
En akutmottagnings stora utmaning är att ge rätt vård i rätt tid till rätt patient. Detta diskuteras 
regelbundet med medarbetare och på ledningsnivå. Målet är att de svårast sjuka enligt RETTS 
triagemodell prioriteras först, tillsammans med äldre multisjuka patienter. Patienter som 
ankommer med ambulans, där förvarning skett via Rakel, samt övriga patienter med livshotande 
tillstånd får ett omedelbart omhändertagande.  
Övriga patienter triageras av sjuksköterska i triagefunktion, eller i respektive vårdlag av läkare 
eller sjuksköterska. Ett identifierat riskområde vad gäller triagering på akutmottagningen är att 
gående patienters första kontakt på akutmottagningen är med en undersköterska i kassan. Vid 
hård belastning i kassan och inne på akutmottagningen kan det ibland ta lång tid innan patienter 
triageras och därmed finns risk att det sker en fördröjning i omhändertagandet. I många fall kan 
en erfaren undersköterska i kassan bedöma att det är akut och påkalla omedelbar hjälp från 
sjuksköterska eller läkare, men det finns akuta fall där detta inte på ett självklart sätt framgår ur 
den anamnes som framkommer i kassan. Det finns således risk för fördröjning i omhänder-
tagandet. Detta är en identifierad risk och 11 avvikelser som berör försenad triage har inkommit 
under året. I de ständiga förbättringsarbeten som pågår för att förbättra akutmottagningens 
processer ingår även förbättring av rutiner som berör triagering, vilket kommer fortgå även under 
nästkommande år. 
 
Verksamhetsområdet arbetar aktivt med medarbetardrivna förbättringsarbeten för att förbättra 
patientflödena. Dels genom ovan beskrivna tavelmöten men även genom verksamhetsområdets 
förbättringsgrupp. Gruppen är tvärprofessionell och består av läkare, sjuksköterskor, undersköter-
skor samt verksamhetsutvecklare. Gruppen träffas varje vecka med huvudsakligt syfte att driva 
större förbättringsarbeten som inte ryms inom tavelmötesformen. Vidare är gruppens syfte att 
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driva förbättringsarbetet som förbättrar patientsäkerheten och flödesarbetet på akut-
mottagningen.  
Förbättringsarbetena genomförs strukturerat med vedertagna metoder och verktyg inom 
förbättringskunskap. Gruppens övergripande mål och mått är kopplade till akutmottagningens 
kvalitetsindikatorer men måtten bryts ner och följs på en mer detaljerad nivå för att veta var den 
största förändringen behövs för att resultat ska nås. Vidare, för att veta om förändring leder till 
förbättring, följs även andra mått kopplade till den specifika förändringen. Denna data hämtas 
från QlikView och vid behov genom manuella mätningar samt utvärderingar/enkäter.  
Övriga medarbetare involveras aktivt i dessa förbättringsarbeten med syftet att öka känslan av 
delaktighet och möjlighet att kunna påverka.  
 
Förbättringsgruppens arbete pausades under mars – september eftersom resurserna behövde 
utnyttjas för det ständiga förändringsarbete som covidpandemin krävde. Därför har förbättrings-
gruppens planerade arbete inte genomförts i samma utsträckning som planerat. En flödes-
effektiviserande förändring som dock har genomförts är att utnyttja överlappningstiden för 
omvårdnadspersonal (13.30 – 15.30) på ett mer strukturerat och effektivt sätt. Tidigare nyttjades 
den mesta av överlappningstiden till att rapportera över patienter mellan dag- och kvällspersonal 
samt att dagpersonalen hade reflektion/spegling. En ny rutin har införts vilken innebär att 
patientarbetet fördelas på ett strukturerat sätt mellan dag- och kvällspersonal från 13.30 till cirka 
15.15.  
Det är svårt att dra några tydliga slutsatser i vilken grad denna förbättring påverkat att ledtiderna 
(kvalitetsindikatorerna) blivit bättre än föregående år, eftersom dessa mått är stora övergripande 
mått och är beroende av flera komplexa faktorer. Arbetssättet har i alla fall medfört att 
medarbetarna upplever att patientarbetet blivit effektivare och bättre. Både under överlappnings-
tiden men även för kvällspersonalen, eftersom mindre patientarbete spiller över från dag- till 
kvällspasset. 

Kvalitetsindikatorer 
Samtliga av verksamhetsområdets ålagda kvalitetsindikatorer som ska redovisas till HSF 
innefattar processmått vad gäller vård i rimlig tid enligt följande: 

 15a. Vistelsetid vid akutmottagning ≤4 timmar 

 15a2 Patienter ≥ 80år. Vistelsetid ≤4 timmar 

 15b. Vistelsetid vid akutmottagning ≤8 timmar 

 15b. Vistelsetid akutmottagning högst 8 timmar för patienter 80 år eller äldre 

 15c1. Medianväntetid till första läkarbedömning  

 15d1. Medianvistelsetid för röd-prio-patienter på akutmottagning, vuxenakut (oavsett prio ut) 
 
Varje indikators resultat redovisas nedan var för sig med efterföljande gemensam samman-
fattande analys. Enligt tidigare års överenskommelse med HSF inkluderas Närakuten Vuxen i 
resultatet. Närakuten som vanligtvis är integrerad men som är bemannad med en läkare samt 
sjuksköterska eller undersköterska har ett sömlöst samarbete med vuxenakuten. Många patienter 
som vårdas på närakuten är patienter som söker på andra ”vanliga” akutmottagningar (som inte 
har en integrerad närakut). Detta år har dessutom närakuten, som nämnts tidigare, till stora delar 
varit fullständigt integrerad i vuxenakutens flöde (bemannats av samma personer i gemensamma 
vårdlag och delat på samma behandlingsrum). Detta på grund av behovet att ställa om flödena och 
fördela personal därefter.  
 
Under varje indikator redovisas vuxenakutens resultat separat.  
Samtliga indikatorerna har 100-procentig täckningsgrad. 
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Exklusive Närakut vuxen: 63 % 
 
 

 
 
Exklusive Närakut vuxen: 52 % 
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Exklusive Närakut vuxen: 95 % 
 

 
 
Exklusive Närakut vuxen: 94 % 
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Exklusive Närakut vuxen: 0,88 timmar 
 
 

 
Exklusive Närakut vuxen: Inte aktuell eftersom röd-prio-patienter inte vårdas på Närakuten 
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Analys kvalitetsindikatorer 
Akutmottagningen hade totalt 2,8 procent färre sökande under 2020 jämfört med 2019 samtidigt 
som andelen inläggningar ökade med 2 procent. När det var som flest patienter som sökte med 
covidsymtom under första vågen (mars – maj), skickades upp till 30 patienter hem direkt från 
tältet varje dag. Det totala flödet av patienter minskade under första vågen med 13 procent jämfört 
med samma period föregående år, samtidigt som det i stort sett alltid fanns vårdplatser på 
sjukhuset. Detta i kombination med en enorm flexibilitet hos medarbetarna samt bra samarbete 
med övriga VO:n gjorde att patientflödena ofta flöt på bra, trots alla utmaningar som pandemin 
förde med sig.  
 
Under första pandemivågen (mars – maj) ökade andelen vuxna patienter som vistades mindre än 
4 timmar på akutmottagningen med 14 procent, jämfört med månaderna före pandemin (januari 
– februari). Jämfört med månaderna mars – maj föregående år sågs en förbättring med 9 procent.  
Andelen vuxna patienter som vistades mindre än 8 timmar ökade i genomsnitt 4 procent jämfört 
med januari och februari samma år och med 2 procent jämfört med mars – maj föregående år.  
  
En liknande förbättring sågs vad gäller 4-timmarsmålet för patienter över 80 år där 22 procent 
fler än föregående månader (januari – februari) vistades under 4 timmar samt 10 procent fler som 
vistades mindre än 4 timmar jämfört med mars – maj föregående år.  
Andelen patienter över 80 år som vistades på akutmottagningen mindre än 8 timmar ökade med 9 
procent jämfört med föregående månader (januari – februari) och med 3 procent jämfört med 
mars – maj föregående år.  
 
Andra år när det inte varit pandemi har inte lika stora skillnader setts om man jämför samma 
tidsperioder, utan dessa skillnader har med stor sannolikhet påverkats av ovan beskrivna 
förändringar som skedde under den första vågen det vill säga minskat söktryck, fler personal och 
bättre avflöden till vårdavdelningar samt förbättrat samarbete internt och med andra VO:n. 
 
Under ”mellanperioden” (juni-oktober) var antalet sökande fler 2020 än motsvarande månader 
föregående år men ledtiderna var bättre jämfört med samma månader 2019. 
 
Under den andra vågen (november – december) var ledtiderna bättre jämfört med samma 
månader föregående år men inte med samma markanta skillnad som under första vågen. Under 
perioden för andra vågen (november – december) var söktrycket något lägre än samma period 
föregående år men inte heller här var skillnaden lika stor som under första vågen (6 procent lägre 
jämfört med 13 procent under första vågen).  
 
Avflödet till vårdavdelningar försämrades något jämfört med under första vågen men var bättre än 
samma månader föregående år. Barnläkare och resursläkare hjälpte till att bemanna akuten under 
andra vågen men epidemiplacerade medarbetare och primärvårdsmedarbetare fanns inte till 
förfogande såsom de gjorde under första vågen. 
 
Fler patienter, färre personal samt något sämre avflöde till vårdavdelningar jämfört med första 
vågen var troligtvis anledningen till att inte lika stora skillnader kunde ses under andra vågen som 
under första.  
 
Sammanfattningsvis blev samtliga ledtider kraftigt förbättrade under första vågen men 
förbättringen fortsatte även resten av året. Att ledtiderna förbättrades jämfört med föregående år 
beror troligtvis på flera olika faktorer:  
 
1. Medarbetardrivna förbättringsarbeten har gett resultat 
2. Det ständiga förbättringsarbetena som var direkt relaterade till pandemin har gett resultat.  
3. Förbättrat samarbete internt och med andra VO:n 
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4. Under alla månader utom januari-februari har vårdplatstillgången på sjukhuset varit betydligt 
bättre än samma månader föregående år.  

 
För att fortsätta förbättra ledtiderna ytterligare krävs att flera både stora och små förändringar 
sker eftersom det är en komplex verksamhet med många faktorer som påverkar. Många bäckar 
små… 

Fokusområden rörande strategi och mål för kommande 
år  

Under år 2021 kommer verksamhetsområdet fortsätta att fokusera på medarbetardrivna 
förbättringsarbeten för att förbättra patientsäkerheten och ledtiderna. Resultatet av den nationella 
patientenkäten som genomfördes under senare delen av 2020 kommer utgöra ett underlag i 
fortsatta medarbetardrivna förbättringsarbeten.  
 
Under året har det också blivit påtagligt vilka behov som finns att fortsätta arbeta med förbättrade 
samarbeten med andra VO:n, varför man planerar att genomföra ett sjukhusövergripande 
förbättringsarbete nästkommande år. Målet med detta förbättringsarbete är att genom förbättrat 
samarbete korta ner den del av ledtiderna på akutmottagningen som är beroende av andra VO:n. 
En del i detta arbete kommer fokuseras på att ytterligare förbättra rutinen för patienter över 80 år 
som ska ingå i snabbspåret ”Silverexpressen”. Det finns ett uttalat behov att förbättra denna 
process ytterligare för att kunna korta ledtiderna och patientsäkerheten för denna patientgrupp. 
 
Slutligen kommer verksamhetsområdet aktivt arbeta för att bibehålla alla positiva effekter som 
pandemin trots allt fört med sig, såsom att medarbetares inställning till testa nya arbetssätt har 
förändrats i positiv riktning. Detta kommer säkerligen att föra med sig positiva effekter i framtida 
förändringsarbeten. Likaså har den kämpaglöd och gemenskap som alla medarbetare uppvisat 
under det gångna året fört med sig lärdomar som kan tas med i framtida utmaningar som 
verksamhetsområdet kommer att stå inför.  
 
 
 
 


