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Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

I verksamhetsområdet ingår geriatrisk sluten- och öppenvård, palliativa slutenvård, ASIH och 
läkarinsatser på särskilt boende (SÄBO). Verksamheten följer därmed ett flertal nationella 
riktlinjer och vårdprogram. Dessa uppdateras kontinuerligt och systematiskt av våra medicinska 
ledningsansvariga läkare för respektive område. Utvecklingen av lokala rutiner och 
behandlingsdokument sker i nära samarbete med övrig verksamhet inom SLL samt i de nationella 
specialistföreningarna. Genom aktivt deltagande i nationella och internationella konferenser och 
kongresser samt via uppdateringar från medicinsk vetenskaplig litteratur bedrivs dessutom ett 
kontinuerligt förbättringsarbete.  
 
Vi har under de senaste året fortsatt vårt systematiska arbete med att utveckla, uppdatera och 
skapa nya rutindokument för en bättre och säkrare sjukvård av högsta kvalitet. 
Verksamhetsområdet deltar i två nationella kvalitetsregister. Demensdiagnoser registreras i 
SWEDEM via vår minnesmottagning. Dödsfall inom SPSV, ASIH, geriatrisk slutenvård registreras i 
Svenska Palliativregistret.  

 
 

1. Svenska palliativregistret. 
Täckningsgraden uppgick till 98 % av alla avlidna patienter på de geriatriska avdelningarna. 
Inom ASIH har 98 % rapporterats och inom den palliativa slutenvården rapporterades 100 % av 
patienterna. Täckningsgraden på geriatrik slutenvård, ASIH och SPSV är högre än föregående 
år. 
 
På geriatrik slutenvård avled 188 patienter, på ASIH 46 och på den palliativa avdelningen 172.  
 
 
a) Geriatrik slutenvård. 
Inom geriatrisk slutenvård ses en tydlig förbättring gällande ”dokumenterat brytpunksamtal” 
men något sämre resultat gällande ”mänsklig närvaro i dödsögonblicket” jämfört med 
föregående år. En mindre ökning ses även i resultaten gällande ”ord.inj stark opioid vid 
smärtgenombrott” och ”ord. inj ångestdämpande vid behov” samt ”smärtskattats sista 
levnadsveckan”. Övriga parametrar ligger fortsatt stabilt med goda resultat, se Fig 1. 
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Fig 1. Geriatrik slutenvård.  

 
 

 
b) ASIH 
Resultatet för ASIH har vi generellt förbättrats. Vi uppvisar dock något sämre resultat gällande 
”smärtskattats sista levnadsveckan” och ”mänsklig närvaro i dödsögonblicket” jämför med 
2019, se Fig 2.  

  
Fig 2. ASIH 
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c) Palliativ slutenvård 
Även inom den palliativa slutenvården ses fortsatt goda resultat i de flesta 
kvalitetsindikatorerna. Något sämre resultat gällande andel ”mänsklig närvaro i 
dödsögonblicket” jämför med föregående år, se Fig 3.    

 
Fig 3. SPSV 

 
 
 

2. SWEDEM.  
Andelen avslutade minnesutredningar uppgick till 129 stycken (målvärde 180) varav 100 
demensdiagnoser fastställdes 2020. Vi når inte målet för täckningsgraden.  
 
Gällande mediantiden från remiss till start av utredning, så har det skett en ökning från 
34 dagar (2019) till 48 dagar under 2020. Det beror på att minnesmottagningen var 
stängd under fyra månader (april – juli) för att kunna frigöra personal för covidvård. På 
grund av pandemin hade minnesmottagningen i de flesta fall endast telefonkontakt med 
patienterna under dessa fyra månader för att minska risken för smittspridning. 
 
Inom minnesprocessen arbetar vi för att öka kvaliteten på utredningar och för våra 
patienter genom aktivt processarbete, strukturerad schemaläggning och rätt bemanning. 
 

 
Forsknings- och utvecklingsprojekt och utbildning. Vi har fyra disputerade läkare inom vårt 
verksamhetsområde. Samarbetet med Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset och Karolinska 
Institutet avseende utplacering av kandidater för klinisk utbildning på de olika enheterna inom 
geriatriken.  
 



 
VO Geriatrik 

Kvalitets- och Patient-
säkerhetsberättelse 2019 

6 (8) 

 

    

 

 Din nära specialistvård 
 

 

Säker vård 
I ledningsgruppen för verksamhetsområdet fortsätter vi att utveckla vårt styrkort som bygger på 
sjukhusets värdegrund, och är väl förankrat i det värdegrundsarbete som bedrivs inom SLL. Vi har 
inordnat ledningsgruppens löpande arbetsuppgifter i ett visuellt årshjul för att systematiskt och 
kontrollerat följa upp rapporter, avvikelsehantering, riskutvärdering och därigenom skapa 
förutsättningar för egenkontroll. Genom att sammanställa underlag från olika källor, ökar 
möjligheten att få en korrekt bild av kvaliteten i verksamheten. Ett arbetssätt för att systematiskt 
och fortlöpande säkra verksamhetens kvalitet förenklas därigenom. Verksamhetens ledning kan 
genom planering, genomförande och utvärdering av processer och aktiviteter bättre följa upp 
våra förbättringar och mål. I vår ledningsgrupp, samt i läkargrupperna och inom de styrgrupper vi 
deltar i, sammanställer vi och identifierar avvikelser, risker, arbetssätt, kvalitetskrav och 
egenskaper relevanta för verksamhetens innehåll, och kopplar dessa till våra riktlinjer och rutiner. 
Proaktivt arbete för ökad kvalitet såsom delaktighet, dialog och ett öppet klimat kring 
utvecklande av rutindokument och nya riktlinjer uppmuntras. Vi följer kontinuerligt 
kvalitetsindikatorerna månadsvis för att säkra resultat och följa upp avvikelser.  
 
VO:s resultat analyseras i jämförelse med resultat i nationella och regionala kvalitetsregister, 
SKL:s öppna jämförelser och den patientupplevda kvaliteten (PUK) i Nationell Patientenkät. 
Analys sker vid återkoppling av ärenden från Patientnämnden, LÖF och Socialstyrelsen. 
 
Patientnämndsärenden inkommer till chefläkaren på sjukhuset och utredning sker inom berörda 
verksamhetsområden. Berörda medarbetare samt verksamhetschef yttrar sig om ärendet.  
 
Patientnämnden (PaN) 
Inga anmälningar har inkommit. 
 
LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) 
Inga beslut har inkommit. 
 
LexMaria 
Inga anmälningar har inkommit. 
 
IVO 
Vi handlade tre anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
 
Avvikelserapporter 
2020 har VO Geriatrik rapporterat in vårdavvikelser i HändelseVis enligt följande: 
Vi har handlagt 31 avvikelser under året vilket är en minskning från 43 stycken 2019. Ärendena 
har kategoriserats som 7 riskhändelser, 13 tillbudshändelser och 11 negativa händelser. Den stora 
andelen gäller behandling/omvårdnad. 
 
1 avvikelse har inkommit från SÄBO Salem och 3 klagomål från patienter och närstående.  
 
Andelen patienter som skrivs ut från geriatrik slutenvård med läkemedelsberättelse (99 %) och 
trygghetskvitto (98 %) uppvisar liknande resultat som för föregående år (98 %).  
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Arbetet med att skapa rutiner för remisshantering på geriatrikmottagningen har fortsatt 
diskuterats under året och numera finns en tydligare beslutsprocess kring remisshantering, 
bokning och kallelser av patienter till mottagningen.  
Punktprevalensmätning avseende korrekta klädregler och hygienrutiner inom vårt VO uppvisar 
resultat liknande 2019 och har förbättringspotential. Kommunikation kring resultaten av 
mätningarna sker regelbundet i samband med läkarmöten.   
 

Patientfokuserad vård 
 

Verksamhetsområdet har dels i ledningsgruppen och internt på våra läkarmöten, kontinuerligt 
tagit upp frågan hur vi hanterar och bemöter klagomål och synpunkter i enskilda vårdärenden. 
Under året har endast enstaka klagomål och synpunkter framförts direkt till verksamhetschefen 
från patienter, anhöriga eller via medarbetare.  
 

Effektiv vård 

Medelvårdtiden inom geriatrik slutenvård ligger på 7,3 dygn och är en minskning jämfört med 
2019 (10,3 dygn). Verksamheten har märkt av ett påtagligt förbättrat avflöde till den kommunala 
omsorgen.    
 
Vi har fortsatt vårt arbete med schemaläggning på mottagningen i syfte att fylla våra 
mottagningar, ge våra patienter vård i rätt tid och samtidigt förbättra arbetsmiljön för våra 
medarbetare.  
  
Återinläggningar efter utskrivning inom geriatrisk slutenvård inom 7 dagar ligger på 8,43 % 
jämfört med 2019 (8,38 %) och inom 30 dagar ligger återinläggningar på 20,44 % jämfört med 
2019 (20,25%). En anledning till att resultatet försämrats något kan bero på den pågående 
pandemin som påverkat vården negativt ur många aspekter. 
 

Jämlik vård 

Sjukhuset har en utarbetad policy för bemötande av patienter med olika sexuell läggning, etnisk 
och religiös tillhörighet, funktionshinder och ålder, vilken är implementerad inom 
verksamhetsområdet. Rutiner och policys för användande av tolk finns inom 
verksamhetsområdet. Mångfaldsperspektivet finns ständigt i verksamheten och vi beaktar 
genusperspektivet. 
 
Utifrån avvikelsehantering samt klagomålshantering har inget framkommit som skulle indikera 
ojämlik vård. I personalgruppen är en stor del av medarbetarna utlandsfödda och kommer från 
olika delar av världen. Vi deltar aktivt i ett kliniskt introduktionsprogram för utländska läkare som 
administreras av Karolinska Institutet. Det finns väl fungerande rutiner för tolkservice inklusive 
telefontolk vid behov. Etiska problemställningar relaterade till arbetet diskuteras regelbundet i 
våra läkargrupper samt tvärprofessionellt i de styrgrupper vi deltar.  
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Vård i rimlig tid  

Patienter med icke livshotande och mindre allvarliga tillstånd planeras till mottagningsbesök 
eller slutenvård i enlighet med regler för vårdgarantin (nybesök till mottagningen inom 30 dagar). 
Denna prioritering är oberoende av kön, ålder, etnicitet, civilstånd och social tillhörighet etc. 
 
 
Direktinläggning på geriatriken från akuten 
Sedan några år tillbaka finns möjlighet att direktinlägga patienter på geriatriken via 
akutmottagningen eller direkt från hemmet. Detta i syfte att undvika långa väntetider på 
akutmottagningen och ge möjlighet till patienten att tas om hand på rätt vårdnivå direkt och 
slippa flytta inom sjukhuset. Statistiken visar att andelen direktinläggningar har ökat under året 
och totalt lades 2368 patienter in direkt jämfört med 2261 under 2019. 
Andelen direktinläggningar via akuten eller hemmet ligger på 50,59 % att jämföras med 60,33 % 
under 2019. Förklaringen till detta kan vara att de flesta patienter kommet till geriatriken från 
akuten (42,78%) för att kunna minska risken för smittspridning av coronaviruset.  
 
 

Fokusområden rörande strategi och mål för kommande år  

Under 2021 kommer vi fokusera på följande förbättringsområden: 
- Bygga ut den geriatriska öppenvården med syfte att minska andelen återinläggningar 

inom30 dagar. 
- Minska väntetider för ASIH. 
- Bibehålla eller förbättra resultaten för kvalitetsindikatorerna.  

 
 
Kvalitetsbokslutet har utarbetats och sammanställts av medarbetare inom verksamhetsområdet 
och på sjukhuset i samarbete med ledningsgruppen. 
 
 
Andreas Kling   Vera Pelkonen 
Verksamhetschef VO Geriatrik Verksamhetsutvecklare VO Geriatrik   


