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Sammanfattning 

Trots den pågående pandemin har VO Anestesi strävat efter att fortsätta allt arbete med patientsäkerhet 
och kvalitet under 2020. Flera nya forum har skapats under året, i syfte att öka följsamheten till den 
dynamik pandemin har haft på verksamhetsområdet. Dessa forum har effektiviserat den fortsatta 
utvecklingen av vården. Pandemin har haft avsevärd påverkan både strukturellt och organisatorisk på 
verksamhetsområdet som både ökat sin bemanning med 100 % och byggt upp ett flertal isolerade 
intensivvårdsenheter med tillhörande slussar och strikta krav på att arbeta med skyddsutrustning. 
Omfattande utbildningsinsatser och förändringar i arbetssätt, rutiner och forcerad implementation av ny 
kunskap har präglat 2020 vilket har påverkat arbetsmiljö och patientsäkerhet på olika nivåer.  

Styrkortet har följts upp kontinuerligt under året och verksamhetsområdet har fortsatt arbetat med 
deltagande och drivande av processgrupper som avser att stärka samarbeten, förbättra patientflöden och 
minska risken för avvikelser och vårdskador i samband med vård och behandling inom 
verksamhetsområdet. Medarbetare har medverkat i de händelseanalyser som berört verksamhetsområdet 
både direkt och indirekt.  

1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

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

De regionala vårdprogram som VO ANE 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 ordinarie handlingsprogram från Smittskydd Region 
Stockholm som berör verksamhetsområdet är de som avser anmälningspliktiga resistenta bakterier (ARB), 
Calicivirus och vårdrelaterad infektioner (VRI). Vidare följs de nationella rekommendationerna om 
strukturerad kommunikation med hjälp av SBAR.  

De vårdprogram som varit vägledande under Covid-19 pandemin har varit folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, regionala vårdprogram och rekommendationer framtagna av smittskydd Stockholm 
samt Region Stockholms krisledning. Även nationellt vårdprogram för Covid19 framtaget av Svenska 
Infektionsläkarföreningen, Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för klinisk Mikrobiologi har varit 
vägledande https://infektion.net/wp-content/uploads/2020/09/nationella-covid-200906-1-2-silf.pdf. De 
medicinska nätverken nationellt och internationellt för intensivvårdsläkarna har varit avgörande för att 
sprida kunskap och för organiseringen i att möta och hantera pandemin inom verksamheten. 

De för verksamhetsområdets mest relevanta medicinska råd och riktlinjer inom anestesi- och intensivvård 
erhålls i övrigt från Svensk förening för anestesi- och intensivvård (SFAI) och för Operationssjukvård från 
Riksföreningen för Operationssjukvårds (RFOP), i syfte att arbeta standardiserat och patientsäkert utifrån 
evidens och beprövad erfarenhet. Steriltekniska enheten (STE) följer de riktlinjer och den vägledning som 
Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) tillhandahåller. Smärtmottagningen arbetar utifrån särskild 
specialistkompetens multidisciplinärt och multiprofessionellt enligt Socialstyrelsens rapport 1994:4. 
Arbetet utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet utifrån SBU rekommendationer, relevanta 
Nationella riktlinjer och i samverkan med andra smärtkliniker, Swedish Pain Society (SPS) och Nationell 
Arbetsgrupp Smärta (NAG).  

Kvalitetsregister 
Verksamhetsområdet deltar i samtliga för området tillämpbara nationella och regionala kvalitetsregister. 
Flertalet av de kvalitetsdata som redovisas till HSF samt för internt kvalitetsarbete presenteras längre fram 
i dokumentet har tagits ur aktuella register.  

 Svenska Intensivvårdsregistret, SIR: http://portal.icuregswe.org/utdata/, med täckningsgrad 97 %.  

https://infektion.net/wp-content/uploads/2020/09/nationella-covid-200906-1-2-silf.pdf
http://portal.icuregswe.org/utdata/
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 Svensk Perioperativt Register, SPOR: http://www.spor.se/, med täckningsgrad 99 %. 

Covid-19 pandemin har medfört ett ökat lokalt kvalitetsarbete i SIR, då rapportering av vårdplatser och 
patientdata i form av behandling och utfall till registret har varit obligatoriskt sedan mars, då denna data 
varit av nationellt intresse. Alla patienter med konstaterad virusinfektion Covid-19 har rapporterats både 
till SMINET och till SIRs protokoll SIRI. 

Vidare samverkar verksamhetsområdet med VO Kirurgi-Ortopedi-Urologi (VO KOU) och VO Kvinnor-Barn 
(VO KoB) vilka rapporterar perioperativ data till sina områdesspecifika kvalitetsregister. 

 

Mortalitet vid intensivvård  
En kvalitetsvariabel som i samband med Covid-19 

pandemin utmärker sig inom verksamhetsområdet 

är den riskjusterade 30-dagars mortaliteten 

(Standard Mortality Rate) efter intensivvård, som 

rapporteras till HSF. Mortalitetssiffrorna baseras på 

Simplified Acute Physiology Score 3 (SAPS-3)och 

värdet ska ej överstiga 1,05. 2020 avslutas med ett 

ackumulerat värde på 1,23, vilket är en försämring 

sedan 2019 som slutade på 0,75 (SIR).  

Det råder oklarhet kring hur Covid-19 påverkar 

mortaliteten i samband med IVA-vård och SAPS3:s 

kompatibilitet med Covid-19 virusets påverkan. 

2020 vårdades 378 patienter på IVA, 101 (27 %) av 

dessa bar på Covid-19 viruset som var antingen 

laboratorieverifierat eller kliniskt diagnosticerad. 16 

patienter med Covid-19 avled under pågående 

intensivvård vilket är 16 % av alla totalt Covid-19 infekterade patienter och 36 % av alla avlidna på IVA. 

Allvarlighetsgraden av Covid-19 infektionen kan visualiseras genom behovet av vårdtid och vårdtyngd. 27 

% av totala antalet IVA patienter har varit i behov av 59 % av den totala vårdtiden och 60 % av den 

registrerade vårdtyngden på avdelningen.    

Under pandemins mest intensiva perioder transporterades ett flertal patienter till andra 

intensivvårdsavdelningar inom regionen alt till närliggande regioner. På grund av det kraftigt ökade 

behovet av intensivvård i befolkningen, och därtill en uppkommen brist på bemannade 

intensivvårdsplatser. 38 mycket svårt sjuka patienter har under året transporterats till en annan IVA, varav 

29 (76 %) hade en registrerad Covid-19 infektion.       

 

 

2020 Antal / % 

Antal IVA-patienter (tot) 

Varav Covid-19 patient(U07.1, U07.2) 

378 

101 (27 %) 

Avlidna vid IVA-vård (tot) 

Varav Covid-19 patient 

44 (12%) 

16 (36 %) 

Vårdtid vid IVA-vård,tim (tot) 

Varav Covid-19 patient 

35853 

21311,5 (59 %) 

Vårdtyngd (VTS) (tot) 

Varav Covid-19 patient 

85710 

49694 (60 %) 

Flyttade till annan IVA (tot) 

Varav Covid-19 patient 

38 (10 %) 

29 (76 %) 

http://www.spor.se/
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Mortalitet vid kirurgi 
Inom den kirurgiska verksamheten ligger den genomsnittliga mortaliteten för elektiv kirurgi fortsatt lägre 
än riksgenomsnittet 2020 som för 2019, pandemins effekt innebar att endast 62 % av produktionsnivån 
2019 kunde nås 2020 beräknat i antal operationer. För den akuta verksamheten har produktionen, dvs 
behovet av akut kirurgi, varit densamma som för 2019 (1661 op 2020 vs 1680 op 2019). 45,4 % av de 
genomförda operationerna var akuta, jmf med 35,6 % i rikets genomsnitt.  

 

 

 

 

 

 

Mortaliteten inom akuta kirurgin beräknad på patienternas ASA-klass (figur 1.) visar 2020 på en viss ökad 
mortalitet för ASA-klass 3 och 4 jmf med 2019, samt att i åldersgrupperna från 70 år och äldre (figur 2.) 
även här en ökning jmf med 2019. De operationer som utmärker sig är framför allt frakturkirurgi på femur 
(NFJ) var 30 dagars mortalitet ökat från 8,8 % 2019 till 18,6 % 2020, och primära (akuta) 
ledprotesoperationer som 2019 redovisade 1,4 % jmf med 8,8 % 2020 (källa SPOR). Här kan den 
bakomliggande anledningen till att patienten fått en fraktur vara Covid-19 relaterat och bidragande till 
patientens förutsättningar att återhämta sig. Det råder stor osäkerhet kring Covid-19 pandemins påverkan 
på mortaliteten på både IVA och Operation vilket påverkar förutsättningarna att presentera tillförlitliga 
analyser.   

Kvalitetsindikatorer, processarbeten och utvecklingsgrupper 
Fortsatt är de kvalitetsindikatorer avseende kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård som särskilt ska 
redovisas till HSF från verksamhetsområdet är; oplanerad återinskrivning inom 72 timmar till IVA och 
rapportering till SPOR. Verksamhetsområdet samverkar med andra verksamhetsområden i gällande 
följande kvalitetsindikatorer; följsamhet av basal hygien och klädregler (BHK), Operation av höftfrakturer 
inom 24 timmar, trycksår, vårdrelaterade infektioner, anmälningspliktiga resistenta bakterier, 
urinretention och samhällsförvärvad pneumoni. Resultat och analys från aktuella kvalitetsindikatorer 
redovisas under avsnitt 2 - Säker vård.  

De verksamhetsövergripande samarbetena kring operationsplanering och strykningar har fortgått med 
standardiserade veckovisa uppföljningsmöten, under de perioder då den elektiva kirurgin fått fortgå och 
inte varit minskad pga pandemin. Operationsprogrammet används då som underlag och tillsammans med 
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de funktioner som deltar i den direkta planeringen och styrningen av Operationsprocesserna från VO ANE, 
VO KOU och VO KoB uppmärksammas brister/avvikelser. Vilka omhändertas omedelbart, tas med av 
ansvariga avdelningar/enheters förbättringstavlor alternativt vid behov av mer strategiska beslut, lyfts på 
styrgrupp Operation.   

Fortsatt bedrivs arbeten inom olika processgrupper som fokuserat jobbar för att förbättra specifika 
processer. Bland annat deltar VO ANE i processgrupp Ledplastiker. Här möts representanter från de olika 
yrkeskategorier som berörs i samband med Operation av höft- och knäplastiker. Under 2019 medverkade 
en patient vilket var mycket uppskattat och processgruppen avsåg att fortsätta bjuda in patienter, detta 
har dock pausats 2020 pga pandemin och besöksförbud under stora delar av året å sjukhuset. Under 2020 
har den lokala hygiengruppen varit mycket viktig för att implementera och stötta de stora förändringar och 
anpassningar av skyddsutrustning och hygienfrågor på enheterna, som härrörde till Covid-19 viruset. 
Processgruppens arbete har bland annat omarbetat och anpassat rutiner för att säkerställa att smittvägar 
bryts samtidigt som en acceptabel arbetsmiljö kan upprätthållas. Resultaten på de interna mätningarna 
har visat på en ökad grad av följsamhet till BHK.  

Verksamhetsområdets stadigvarande utvecklingsgrupper (Hygien, Sår, Dialys, Dokumentation, Operation, 
Miljö, Orbit, MT, Läkemedel, Dagkirurgi, Student mfl) har arbetat vidare efter bästa möjlighet inom sina 
respektive uppdrag på både verksamhetsnivå och sjukhusövergripande. Hygien, Medicinsk teknik och 
läkemedel har varit områden som genomgått många anpassningar och stor utveckling pga pandemin. Ett 
stort antal nya rutiner varav många flertalet reviderade under kort tid, många interna utbildningsinsatser    

De sedan tidigare kontinuerliga kvalitetsarbeten som lokalt pausats under 2020 har varit; 

 Den dagkirurgiska studie med ca 100 inkluderade patienter som VO ANE genomfört ett flertal 
gånger sedan 2011. Studien följer patienter som genomgår dagkirurgi med fokus på bla smärta, 
illamående, miktion och vårdtid mm. Nytt för version 2019 var att en tillitsenkät inkluderades, med 
frågor erhållna och validerade från sjukhusets verksamhetsutvecklare inom Patientsäkerhet och 
Kvalitet och Humanistisk Medicin. Detta möjliggjorde att patienterna kunde utvärdera och ge 
återkoppling på bemötande och upplevelsen av trygghet i samband med sin vård och behandling.  

 IVA implementerade 2019 ett instrument för att utvärdera patientsäkerhet, arbetsmiljö och 
vårdtyngd i projektet ”Fånga passet”. Resultatet erbjuder möjligheten att ge en daglig 
överskådlighet över hur vårdtyngd och tillgängliga resurser påverkar patientsäkerhet och 
arbetsmiljön på avdelningen.   

 Det forskningsarbete som initierades 2018 i samverkan med Chalmers tekniska högskola i syfte att 
bland annat mäta och utvärdera luftkvaliteten på Operationsavdelningen. Verksamhetsområdet 
avser att fortsatt bedriva forskning inom området luftkvalitet i Operationsrummet utifrån 
perspektiven patientsäkerhet och arbetsmiljö genom en medarbetare som är doktorand vid 
Karolinska Institutet.  
 

2. Säker vård 

VO ANE deltar aktivt i sjukhusets övergripande strategier och arbetet med att stärka 
patientsäkerhetskulturen i enlighet med SOSFS 2011:9. Lokalt inom verksamhetsområdet har 2020 
inneburit omfattande strukturella och organisatoriska förändringar med anledning av Covid-19 pandemin. 
Strukturella förändringar innebar att 3 isolerade intensivvårdsenheter har byggts och iordningställts under 
året; 

1. Intermediär-rummen (IMA 6-11) hus 19 plan 7, isolerades med slussar, ventilationsanpassningar 
för att skapa undertryck. Maskinparken utrustades för att kunna vårda 6 intensivvårdspatienter i 
respirator. Denna enhet har modifierats ytterligare en gång under 2020, för att utöka möjligheten 
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att snabbt kunna ställa om, modifiera och skapa en mer hållbar lokal-lösning för att växla vård av 
IVA-patienter i isolerade utrymmen med IMA-vård alternativt postoperativ vård. 

2. Uppvakningsenheten och Avd-15 lokaler på plan 8, byggdes om till 2 st Covid-IVA enheter med 7 + 
7 IVA-platser för respirator-vård. De verksamheter som tidigare befunnit i aktuella lokaler har 
flyttats till tillfälliga lokaler inom verksamheten på IVA alternativt på Kirurg-mottagningen på plan 
4.  

3. 2 operationssalar utrustades för intensivvård i respirator för 3 + 3 patienter. Flertalet modifieringar 
av den tekniska rumslösningen för att skapa ett undertryck istället för det ordinarie övertryck var 
nödvändigt för att skapa isolerade enheter på befintlig avdelning.   

 
Tillhörande alla ovannämnda Covid-IVA enheter har slussar monterats och inretts för att skapa ett säkert 
förfarande för personalen som ska utrusta sig säkert med lämpligt andningsskydd och skyddskläder men 
också på ett säkert sätt avkläda sig all denna utrustning efter ett pass på enheten. Alla slussar är 
lokaliserade i direkt anslutning till enheterna och här har helt nya arbetssätt och samarbeten utvecklats för 
att skapa en säker och hållbar tillgång på förbrukningsmaterial och skyddsutrustning.  
 
De organisatoriska förändringar som verksamhetsområdet genomgått har framför allt varit 
bemanningsrelaterade, där stora rekryteringar av tillfällig personal genomförts. Under våren var antalet 
personal fördubblad från ordinarie personal inom verksamhetsområdet. Detta ställde extraordinära stora 
krav på chef och ledarskapet inom verksamhetsområdet. Flera nya roller har skapats för att tillmötesgå det 
behovet Covid-vården ställt på verksamheten; 

 IVA-assistenter har uppgift att bedside övervaka Covid-patienter, samt stötta 
omvårdnadspersonalen på Covid-IVA i den basala omvårdnaden. Vidare har IVA-assistenterna ett 
uppdrag att förse Covid-IVA med förbrukningsmaterial och omhänderta patienternas Covid-
slussar. 

 SSK-assistenter stöttar specialistsjuksköterskorna inne på Covid-IVA med 
registrering/dokumentation och omvårdnad. Sjuksköterske-assistenterna rekryterades från 
läkarutbildningen termin 8. 

 Ett serviceteam som hade sin hemvist på steriltekniska enheten (STE), med uppgift att 
omhänderta den skyddsutrustning, av flergångs modell, som används av personalen inne på Covid-
IVA. All utrustning hade specifika rengöringsrutiner, varför specialprogram skapades i 
diskdesinfektorerna och disk-kabinetterna på STE. Sundströms skyddshjälmar och Scott Safetys 
skyddshuva var i behov av manuell demontering, torkning och montering. Scott Safety hade även 
en manuell rengöringsrutin med tensidbad. Tillhörande fläktbälten har omhändertagits för 
rengöring och filterbyten i ett samarbete med STE och staben på verksamhetsområdet. 
Skyddsmask 90 har även omhändertagit och förvaltats i samarbete mellan STE och stab. 

 Läkemedelsblandare är en funktion som visade sig nödvändig då läkemedelsrummen inte fanns 
att tillgå från Covid-IVA verksamheterna, samt att patienternas behov läkemedel var så 
omfattande att specialistsköterskorna inne på Covid-IVA behövde avlastning med de 
standardiserade infusionerna och injektionerna. Epidemiplacerad personal från både 
verksamhetsområdet (Avd 15 och OP) och andra verksamhetsområden på sjukhuset har bemannat 
läkemedelsrummet.  

 Löpare var timanställda som under de mest intensiva perioderna transporterade läkemedelspåsar 
mellan läkemedelsrummet och Covid-IVA. Dessa skötte även service i personalutrymmena så som 
diskhantering, hygien, påfyllning och avfallshantering från uppehållsrum och personalrum. 

 Sluss-vakt är en funktion som delats av flera personalkategorier. Initialt bemannades slussarna 
med en operationssjuksköterska för att säkerställa att personalen klädde på sig och framför allt 
tog av sig skyddsutrustningen säkert utan risk för kontamination. Operationssjuksköterskans 
specialistkompetens inom hygien och aseptik var en tillgång för att skapa en säker arbetsmiljö. När 
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arbetssätten var implementerade och personalen hade god kännedom och skyddsrutinerna har 
andra funktioner bistått i att vara slussvakter, så som IVA-assistenterna under våg 2, då 
operationspersonalen inte epidemiplacerats i samma grad som under Covid-våg 1.  

  
Verksamhetsområdet ökade med 100 % avseende total bemanning där bland annat läkare från andra 
medicinska specialiteter internutbildades för att kunna bistå IVA-läkarna inne på Covid-IVA, på samma sätt 
var anestesisjuksköterskornas specialistkompetens ett komplement till intensivvårdssjuksköterskornas. 
Alla de ovannämnda strukturella och organisatoriska förändringar har inneburit omfattande interna 
utbildningsinsatser för att implementera nödvändiga förändringar och höja kunskapen hos både befintlig, 
epidemiplacerad och nyrekryterad personal. En extern stödfunktion (Metis) till medarbetare, chefer och 
stab initierades i syfte att coacha och stödja ledarskapet genom extraordinära förhållanden samt 
medarbetarna i sin hantering av de konsekvenser arbetet medfor, så som stress och utmattning. En 
verksamhetsövergripande screening erbjöds alla medarbetare under hösten 2020, för att få erbjuda en 
konfidentiell bedömning och återkoppling på det individuella välbefinnandet och därtill kunna erbjuda 
lämpligt nivå av stöd. I syfte att skapa förutsättningar för återhämtning och stävjande av 
utmattningssymptom eller liknande stressrelaterad ohälsa.  
 
SBAR används sedan tidigare vid rapportering inom verksamhetsområdet och har vidareutvecklats under 
pandemin till att dokumenteras både som grund i patientjournalen på Covid-IVA men även i 
patientöversikten på enheten. Strukturen har visat sig att snabbt och översiktligt ge den viktigaste 
informationen i en extraordinär situation där många människor är nödvändiga för att upprätthålla en säker 
vård och behandling. I samband med vårens pandemivåg aktualiserades behovet av en genomlysning av 
arbetet kring behandlingsbegränsningar, vilket genomfördes i samarbete med VO Internmedicin.  

Läkemedel 
Inom verksamhetsområdet finns det 2 läkemedelsrum, ett på IVA och ett på Operation som delas med 
Avd. 15. Kontrollräkning av narkotikaklassade preparat sker dagligen och kompletteras med ytterligare 
stickprov under året. På Avd 15 finns även en låsbar läkemedelsvagn som efter stängning förvaras inlåst i 
läkemedelsrummet och narkotikapreparat tas ut efter behov under dagen och journalförs både i 
narkotikajournal och vid uttag från läkemedelsrummet enl rutin. Under 2020 har en särskild funktion 
upprättats på IVA, där legitimerade sjuksköterskor iordningställer läkemedel åt de patientansvariga 
specialistsjuksköterskorna inne på Covid-IVA, som administrerar erhållna läkemedel. Arbetssätten har 
tagits fram och säkerställts i samarbete med sjukhusets farmaceut. Dokumentation och ansvarsfrågor har 
diskuterats och denna stöttande funktion har fortsatt ansetts vara nödvändig och prioriterats för att 
avlasta de specialistsjuksköterskor som vårdar Covid-patienterna.  

På Smärtmottagningen kontaktas patienten per telefon eller webbesök efter överenskommelse, ca 1 
gång/vecka efter insatt läkemedelsbehandling för uppföljning och utvärdering. Syftet är att förbättra 
vårdkvaliteten samt optimera patientsäkerheten med individuell dostitrering för att uppnå maximal effekt 
med så lite biverkningar som möjligt. Vid opioidbehandling finns utarbetad lokal riktlinje. Med patentens 
godkännande görs regelbundna kontroller via NPÖ läkemedelsförteckning för att minimera risk för 
förskrivning av narkotikaklassade läkemedel av flera vårdgivare. Kvalitetsgranskning gjordes på 
Smärtmottagning 201007 genom diskussion av rutiner för läkemedelshantering och granskning av 
läkemedelsförvaring. Mottagningen har begränsad hantering och förvaring av läkemedel. Plåster Qutenza 
hämtas ut av patienter på recept och lämnas in på mottagning för behandling. Övriga läkemedel hämtas ut 
av personal på Anestesi. Ingen narkotika eller syrgas hanteras eller förvaras på mottagningen. Begränsat 
antal läkemedel förvaras med god ordning i låst skåp samt medicinkylskåp. Mottagningen har även en 
akutväska med sjukhusets fastställda förteckning. Förslag till förbättringar som diskuterades under mötet 
återkommer i denna åtgärdsplan.  
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Medicinteknik 
VO ANE fortsätter i likhet med 2019 att arbeta systematiskt tillsammans med MT-avdelningen med 
kvalitetsfrågor avseende användning av medicinteknisk utrustning (MTP). Utvecklingsgrupper med MT-
ansvar finns på IVA och Operation/anestesi, där den största mängden av MT-utrustning används i den 
patientnära vården. Under 2020 har arbete med den medicinsktekniska utrustningen varit omfattande och 
iordningställandet av det stora antalet Covid-IVA platserna har varit utmanande både när det kommer till 
att införskaffa utrustningen samt att introducera och utbilda alla användarna. Konsekvensen av att 
tillgången på vital utrustning så som respiratorer var låg, innebar att maskinparken bestod av ett stort 
antal olika varianter samt en stor åldersbredd från fabriksnya till de mycket gamla som tilldelades via en 
centralt krislager. 
 
De MT-ansvariga har fortsatt arbetat med redigerings- och uppdateringsarbetet av kompetenskorten i 
Lärtorget, knutet till verksamheternas MT-ansvariga som fortgår in i 2020. Under hösten har IVA rekryterat 
en specialistsjuksköterska med ett specifikt MT-ansvar vilket stärkt kompetensen på avdelningen samt 
patientsäkerheten.   

På IVA, Anestesin, UVA och Avd 15 utförs patientnära analyser (PNA) gällande blodgasanalyser, samt 
blodglukos och Hb-värde. 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. Blodgasapparaturen har utökats till antal under pandemin, då dessa analyser 
är vitala för behandling och övervakning av Covid-IVA patienterna, samt att analyserna är brådskande 
varför apparaturen behöver befinnas inne på Covid-enheten.  

Uppföljning av produktion och kvalitet 
Verksamhetens utfall har beroende på pandemins intensitet kontinuerligt redovisats och följs upp i 
månadsuppföljningsmöten (MUM) och för an/op även i styrgrupp Operation (SG OP) där 
Operationsverksamhetens resultat samt aktuella resultat av kvalitetsvariabler följs upp. Styrkortet för VO 
Anestesi innehåller process-, kvalitets- och kompetensmått vilka följs upp flera gånger under året.  
 
Som kortfattat omnämnt under Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, har processarbetet med att 
optimera Operationsplanering och uppföljning fortsatt under delar av 2020, med uppföljning av 
Operationsprogrammet i form av veckovisa möten. Vid dessa möten utvärderas Operationsutfallet efter 
frågeställningarna; vilka strykningar har vi haft och varför, har vi utnyttjat Operationskapaciteten optimalt, 
vilka faktorer orsakade problem i flödet och hur kan vi göra för att undvika upprepning i framtiden. 
Dessutom gås den kommande veckans planering igenom och ev relaterade frågeställningar i korthet. De 
problem som lokaliseras sätts upp på förbättringstavlorna på enheterna för vidare handläggning ute i 
verksamheterna. Mötet syftar till att alla involverade parter har samma bild och får samma information 
avseende Operationens utfall och planering för att gemensamt kunna identifiera utvecklingspotential. 
Under hösten 2020 genomfördes en specifik satsning för att minska de operationsköer som uppstått pga 
av den uppskjutna vården från våren, pga pandemin.      

Avvikelser 
Under året har VO ANE mottagit 2 anmälningar från Patientnämnden, båda berör smärtmottagningen och 
läkemedelsfrågor, i båda klagomålen önskar patienterna specifika läkemedel som ansvarig läkare inte är 
villig att skriva ut. Patientärenden och klagomål hanteras enligt fastställda rutiner av verksamhetschef. 
 
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 och 
initieras med berörd personal. Under 2020 har den administrativa avvikelsehanteringen inte prioriterats 
till förmån för att organisera och leda Covid-IVA vården, många av de avvikelser som rapporterats har 
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hanterats operativt. Rapporteringsbenägenheten hos medarbetarna har minskat under 2020, där en 
påtaglig anledning är den extraordinära situation som medarbetarna arbetat och liksom cheferna inte 
prioriterat den administrativa delen av att rapporterat avvikelser. Jämfört med 2019 är de rapporterade 
avvikelserna uppdelade på 32 st risker (43 st 2019), 39 st tillbud (52 st 2019) och 29 negativa händelser (41 
st 2019). De rapporterade negativa händelserna berörde i största utsträckning vård i samröre med 
medicinteknisk utrustning.  Rapporterade arbetsmiljöavvikelser har till stor del berört området smitta där 
personal blivit exponerad för Covid-19 och själva insjuknat.  
 
Verksamhetsområdet har under året medverkat i 2 händelseanalyser som berörde 
behandlingsbegränsningar relaterade till Covid-infekterade patienter, 2 händelseanalyser som berörde 
kirurgiska patienter samt 1 förenklad händelseanalys har genomförts som avsåg användande av relevant 
skyddsutrustning i situationer av osäkerhet gällande Covid-19. Ett flertal lokala riskanalyser har genomförts 
som bland annat berör förhållandet mellan tillgång på kompetens och patienternas vårdbehov samt 
konsekvenserna av upprättade avtal mellan regionen/sjukhuset och fackliga förbund.    
 

 

 

 
 

 

 

 

Remisser 
Smärtmottagningen är den enhet inom verksamhetsområdet som hanterar störst mängd remisser och 
arbetar strukturerat i sin remisshantering och bevakning inom mottagningen. Mottagningen har påverkats 
av rådande pandemi bland annat genom att personal från mottagningen epidemi-placerats inom 
intensivvården. Vidare har anpassningar i arbetssätt genomförts för att fortsatt upprätthålla en 
tillgänglighet till både externa och interna remisser.  Övriga remissinstanser är den PICC-line verksamhet 
som bedrivs av dedikerade läkare och narkossjuksköterskor vilka hanterar och samverkar kring bevakning 
och planering av anläggande av PICC-line. Denna verksamhet minskade under 2020 pga minskade 
personalresurs, vilka omlokaliserats till att prioritera Covid-19 vården inom intensiven.  
 

Kvalitetsindikatorer som särskilt redovisats till HSF från verksamhetsområdet. 

Kvalitetsindikator Enhet Mål Resultat 2019 (VO ANE) Resultat 2019 

Följsamhet basala hygienrutiner och 
klädregler, BHK. 

VO AN 90 % 87 % 69 % 

Oplanerad återinskrivning till IVA inom 
72 tim (SIR) 

IVA <3% 1,21 % 0,0 %  

Riskjusterad mortalitet (SIR) IVA  < 1,05 1,27 0,75 

Trycksår. Andel riskbedömda IVA Redovisa 
resultat 

90 % 71,4% 

 2020 2019 2018 2017 

Vårdavvikelser 100 136 131 136 

Händelseanalyser 5 3 3 1 

Lex Maria 
anmälningar 

0 1 0 0 

Patientnämnden 
(PaN) 

4 3 4 2 
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VRI, vårdrelaterade infektioner IVA Redovisa 
resultat 

25 % 42,9 % 

ARB – patient, antal korrekt hanterade 
enl vårdprogram. 

IVA Redovisa Inget patientunderlag vid 
aktuellt mättillfälle 

100 % 

Höftfrakturer opererade inom 24 
timmar efter ankomst (Rikshöft) 

OP 75 % 75 % 81 % 

Följsamhet till checklista vid operation OP >91% 95,2 % 91,3 % 

 

Följsamheten till Basal Hygien och Klädrutin (BHK) har under 2020 förbättrats på alla enheter förutom på 
operation. Den interna processgruppen för hygienfrågor, har under året arbetat aktivt med bland annat 
patientnära zon på anestesienheten, på/avklädningsrutiner av skyddsutrustning i samband med Covid-19 
vård, patientnära arbete på Avd 15 och upprättat och implementerat ett flertal rutiner som både är lokala 
anpassningar, sjukhus- och regionsövergripande. Hela verksamhetsområdet har genomgått en hygienrond 
i samarbete med Vårdhygien, de brister som noterades har omgående åtgärdats. Efter ett utbrott av 
Covid-19 i personalgruppen på operation har flertal åtgärder initierats, bland annat begränsningar i antal 
närvarande personer i uppehållsrum och personalrum samtidigt. Flera av de utvecklingsprojekt som 
planerats för 2020 har pausats pga pandemin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oplanerade återinskrivningarna inom 72 timmar på IVA redovisar ett resultat på 1,21 % under 2020, 
vilket är högre än 2019. Fem patienter (fyra män och en kvinna) har varit i behov av återinläggning. En av 
anledningarna har varit svårighet att förutse försämring under pågående Covid-infektion.  

Kvalitetsindikatorn VRI avser i detta fall 4 inneliggande vid mättillfället, varav en erhållit lunginflammation 
under sin vårdtid. Med hjälp av utvecklingssjuksköterska på IVA sker ett fokuserat arbete med att utbilda 
medarbetare och utveckla metoder för att minimera riskerna för VRI.  

IVA arbetar aktivt för att förebygga trycksår och undernäring. Arbetet sker strukturerat med regelbundna 
planerade lägesförändringar av patienter, med tryckavlastande madrasser eller madrasser som vänder 
patienterna själv i små rörelser för att minimera risken för trycksår. Nutritionsbedömning utförs vid varje 
rondtillfälle (en gång/dygn) och nutritionen anpassas till patientens aktuella tillstånd. Båda dessa variabler 
beskrivs i IVAs övervakningsunderlag och bedöms flera gånger per dag. I samband med vård av Covid-
patienter på IVA har lägesförändringar visat sig viktiga i behandlingen, interna utbildningar har varit 
nödvändigt för att teamträna positionering av intuberade patienter i bukläge. 

Basal hygien och Klädrutin 2020 (mål >80 %) 2019 (mål 90 %) 

VO Anestesi 87 % 74 % 

Avdelning 15 95 % 70 % 

Intensivvårdsavdelningen 90 % 75 % 

Operation/Anestesi 69 % 70 % 

Smärtmottagningen 97 % 86,5 % 
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Följsamheten till checklista vid operation för säker kirurgi var 95,2 % (91,3% 2019)och avser följsamhet till 
checklistan i sin helhet, enl SPOR. Del tre i checklistan ”Sign-out” är den del med lägst följsamhet i liket 
med resultatet för 2019.  

Obligatoriska utbildningar för alla medarbetare är DISA (informationssäkerhet), grundläggande hygien 
inom vården, HBTQ, brandsäkerhet och grundläggande miljö vilka följs upp med hjälp av Lärtorgets 
rapporter. De utbildningar som prioriterats under rådande pandemi har varit hygien och brand. 

3. Patientfokuserad vård 

Informationsmaterial om patienternas rättigheter som distribuerade av t ex Patientnämnden och LÖF finns 
tillgängligt i verksamhetens olika väntrum, vid händelse av strykning informeras patienterna av personalen 
på Avd 15 alternativt av Operationsplanerarna om sina rättigheter att söka ersättning mm.  

Medarbetare från verksamhetsområdet har fortsatt deltagit i sjukhusets utbildning Humanistisk medicin, 
våren utbildning blev dock pausad pga Covid-19.  

Verksamhetsområdet efterfrågar kontinuerligt patienternas upplevelse av den vården de erhållit. ÖPV 
enheten Smärtmottagningen har fortsatt att använda sig av standardiserade patientnöjdhetsenkäter med 
hjälp av verktyget Rapportor och av ett 70-tal respondenter visa resultaten på en mycket hög nivå av 
patientnöjdhet och förtroende för det arbete som bedrivs på Smärtmottagningen. Avd 15 följer som rutin 
upp patienternas nöjdhet men har pga pandemin inte haft möjlighet att genomföra detta kvalitetsarbete.  

Postoperativ smärta följs upp i verksamhetens styrkort månadsvis, 80 % (78 % 2019) av patienterna som 
vistats på UVA efter Operation har skattat sin smärta till mellan 0-4 på en tiogradig skala, där 10 är värsta 
tänkbara smärta (NRS), graderingen ≤4 som anges som målvärde i kvalitetsindexet i SPOR samt i det lokala 
styrkortet. Vidare följs alla dagkirurgiska patienter upp ett dygn efter genomgången kirurgi via 
telefonkontakt från Avd 15, där patienten bland annat ges möjlighet till smärtrelaterad rådgivning 
postoperativt. Smärtmottagningen bistår internt på sjukhuset genom utbildningar och 
smärtkonsultationer. 2020 har antalet interna smärtkonsultationer halverats till 74 st jmf med 151 st 2019. 
Den interna konsultationsverksamheten har varit en växande verksamhet men som påverkats negativt pga 
Covid pandemin. Vidare ses ett kraftigt ökad behov av stickhjälp från anestesienheten på sjukhusets 
vårdavdelningar, 727 st 2020, jämfört med 425 st 2019 vilket är en ökning med 71 %. Akutmottagningen 
och Avd 23 (Covid-avdelning) är de som haft störst behov av stickhjälp under 2020.  

4. Effektiv vård 

IVA, Anestesi- och Operationsenheten har utvecklingssjuksköterskor anställda som har i uppgift att arbeta 
med och stötta medarbetare i förbättringsarbeten och utbildning. Flera processgrupper och 
utvecklingsgrupper engagerar medarbetare till utvecklingsarbeten på både verksamhetsområdet och 
sjukhusnivå. Medicinsk ledningsansvariga (MLA) på operationsenheten har i samband med en kösatsning 
under hösten strategiskt arbetat med att effektivisera patientflödena från operation, till 
uppvakningsavdelningen (UVA) och Avd 15.   

De sena strykningarna 2020 uppgick till 5,4 % (SPOR) varav 13,0 % är verksamhetsrelaterade. Jämfört med 

föregående år så har de verksamhetsrelaterade strykningarna ökat avsevärt (3,0 2019, 3,8 % 2018, 3,7 % 
2017). Orsakerna till verksamhetsrelaterade strykningar 2020 har varit övervägande Covid-19 relaterade 
då stora elektiva neddragningar genomförts och de personella resurserna från operation omlokaliserats till 
intensivvårdsavdelningen. Inställda operationer analyseras strukturerat veckovis genom uppföljningsmöte, 
där diskuteras de enskilda strykningarna och framför allt de verksamhetsrelaterade strykningarna.  

Den läkemedelsförskrivning som sker inom verksamhetsområdet följer i huvudsak Kloka Listan 2019 med 
tillägg. De läkemedel som inte finns med på Kloka Listan härrör i största mån till den specialistvård och 
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behandling som bedrivs på Smärtmottagningen. De läkemedel som förskrivs är 1:a hands preparat som 
utvärderats på andra smärtenheter. Vidare accepterar smärtmottagningen remisser som avser patienter 
med pågående långvariga opioidbehandlingar vilka ämnas utfasas i samband med behandling.  

Både Operation och IVA avdelningarna har flera medarbetare under pågående 
specialistsjuksköterskeutbildning, vilka under det närmaste året kommer att bli färdiga med sina 
utbildningar och därefter kunna arbeta som specialistsjuksköterskor på IVA och Operation. Vidare har en 
positiv utveckling skett i rekrytering av IVA-läkare, ST-läkare och organisering av Medicinskt 
Ledningsansvariga läkare (MLA) inom verksamhetsområdet vilket är en mycket viktig åtgärd för en 
patientsäker vård.  

5. Jämlik vård  

Alla enheter inom VO ANE använder tolkservice vid behov och under 2020 har telefontolk använts 
relaterat till pandemin. Alla patienter som är i behov av intensivvård har rätt att få denna och inga andra 
prioriteringar än medicinska görs, dvs 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. Under pandemin och tillhörande besöksförbud har enskilda undantag gjorts 
gällande anhöriga och personliga assistenter, men i övrigt har det sjukhusövergripande besöksförbudet 
gällt. 
 
Utmanande etiska frågeställningar relaterat till bedömningen av Covid-19 infekterade patienters behov av 
IVA-vård och bedömning att klara av intensivvården har anestesi/IVA läkarna upplevt i samband med 
konsultationer. Några tillfällen avseende behandlingsbegränsningar och intensivvård har analyserats i form 
av händelseanalyser. Patientnöjdhetsenkäten finns endast tillgänglig för de patienter som kan läsa och 
förstå svenska språket, alt har en anhörig som kan bistå i ifyllnad och tolkning vilket är en brist och där 
verksamheten har en ambition att framöver kunna erbjuda enkäterna på flera språk.  
 
De till HSF redovisade kvalitetsindikatorer har redovisats könsuppdelat där det varit möjligt.  

6. Vård i rimlig tid 

Patienternas medicinska behov prioriteras både på IVA och Operationsavdelningen. På 
Operationsavdelningen har bemanningen av narkossjuksköterskor på jourtid ökat för att möjliggöra för att 
kunna omhänderta patienter med ett akut/urakut behov av vård. Operationsavdelningen minskade den 
elektiva verksamheten under sommaren till 3 elektiva Operationslag måndag till fredag, men stod alltid till 
förfogande med ett akutlag dygnet runt. Angränsande och integrerade verksamheter (UVA, Avd 15 och 
STE) anpassade sina verksamheter till Operationsavdelningens produktionsplan för sommaren. IVA 
minskade både IVA och IMA-platser under semesterperioden. 
 
Post-IVA mottagningen, Smärtmottagningen likväl som Anestesimottagningens verksamhet har under 
delar av året fått stå tillbaka för de prioriteringar av en säker vård på Covid-IVA som verksamhetsområdet 
tvingats göra.  
 
Smärtmottagningen har uppnått vårdgarantin och tillgänglighetsmålen och har endast patienter med 
självvald väntan i kö. Smärtmottagningen är ansluten till 1177 och har telefontid måndag till torsdag i 1 
timme för bl.a. rådgivning/recept och bokningar (via TeleQ), övrig tid kan meddelande lämnas som 
avlyssnas dagligen. Telefonkontakt eller SMS för återkoppling görs dagligen vid behov och för vårdgivare 
finns smärtkonsulttelefon tillgänglig dagtid måndag till fredag.  
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Lokalerna vari verksamhetsområdet bedriver sin ordinarie vård och behandling är skyltade och 
handikappanpassade. Vid tillfällen då patienter är i behov av lyft eller dusch på Avd 15 nyttjas lokaler och 
hjälpmedel från IVA. Under pandemin har omfattande ombyggnationer utförts och flera enheter har fått 
byta lokaler en handfull gånger, Avd 15 har bytt lokalen 6 gånger, detta har vid vissa tillfällen påverkat 
förutsättningarna till optimala anpassningar för skyltning och handikappanpassning.   

7. Fokusområden, strategi och mål för kommande år   

Verksamheten avser att aktivt fortsätta arbetet med den långsiktiga rekryteringsplanen för att säkerställa 
tillgång på specialistsjuksköterskekompetens de närmaste åren och satsa på en intern 
utbildningsorganisation som avser att höja och vidareutveckla kompetensen hos verksamhetens befintliga 
professioner. En god arbetsmiljö är en nyckelstrategi för en ökad patientsäkerhet och stärkt 
patientsäkerhetskultur inom verksamhetsområdet, vilket är något som VO ANE aktivt arbetar med inom 
olika forum och på olika organisatoriska nivåer och ämnar fortsätta med under 2021.  

 
Under hösten 2020 har genomfördes ett medicinskt kvalitetsarbete gällande de anestesiologiska 
metoderna på operation, i syfte att optimera det postoperativa flödet, vilket var mycket framgångsrikt. På 
liknande sätt kommer det medicinska utvecklingsarbetet att fortgå inom verksamhetsområdets enheter 
under 2021, för att genomlysa och säkerställa den medicinska aspekten i våra patientflöden och 
arbetsmiljö.  
 
Fortsatt avser verksamhetsområdet att aktivt medverka i de satsningar som avser att minska vårdköer pga 
uppskjuten vård med en hållbar arbetsmiljö samt god patientsäkerhet. Bland annat genom att arbeta med 
fokusområden anknutna till relevanta kvalitetsvariabler samt SPOR-index. Vidare planerar verksamheten 
får att återuppta den dagkirurgiska studien och fortsatt arbeta med standardiserade vårdförlopp.  
 
Hygienperspektivet är även 2021 ett fokusområde inom verksamheten, i syfte att stärka och upprätthålla 
en patientsäker vård likväl som att nå målvärdena för de sjukhusspecifika och sjukhusgemensamma 
kvalitetsindikatorerna.  
 
I övrigt ämnar VO ANE att fortsatt arbeta med förbättringstavlor, medarbetardrivna förbättringsarbeten 
och utbildningar för att kunna erbjuda en patientsäker vård och nå de kvalitetskrav som förväntas av 
verksamheterna.  
 
Sammanställt av;  
Ida-Linnéa Böregård 
Verksamhetsutvecklare VO ANE 
 

Södertälje, den 2021-02-26 

Håkan Kalzén        

 

_____________________    

Verksamhetschef VO ANE 

Södertälje Sjukhus AB       
  


