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Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Inom internmedicin följs ett flertal nationella riktlinjer samt nationella och regionala vårdprogram 
för hjärt- kärlsjukdom, antikoagulantiabehandling, KOL, diabetes, strokesjukvård, inflammatorisk 
tarmsjukdom och tromboembolisk sjukdom. Dessa uppdateras kontinuerligt och systematiskt av 
våra specialitetsansvariga läkare och överläkare verksamma inom sin specialitet. Utvecklingen av 
lokala rutiner och behandlingsdokument sker i nära samarbete med det arbete som görs inom SLL 
samt i de nationella specialistföreningarna. Genom aktivt deltagande i nationella och 
internationella konferenser och kongresser samt via uppdateringar från medicinsk vetenskaplig 
litteratur bedrivs dessutom ett kontinuerligt förbättringsarbete.  
 
Vi har under de senaste året fortsatt vårt systematiska arbete med att utveckla, uppdatera och 
skapa nya rutindokument för en bättre och säkrare sjukvård av högsta kvalitet. 
Verksamhetsområdet deltar i sex nationella kvalitetsregister. Kranskärlssjukdom registreras i 
SwedeHeart samt Sephia. Hjärtsviktspatienter har registrerats i RiksSvikt. Diabetespatienter 
registreras i NDR. Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom registreras i Swibreg. Patienter som 
insjuknar i stroke registreras i RiksStroke.  
 
Hjärtsjukvården har präglats av ett systematiskt förbättringsarbete under flera år, men har haft 
brist på kardiologer även i år, vilket resulterat i att våra resultat är liknande som för 2019. Vi 
fokuserar på ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt och arytmier. Avseende ischemisk hjärtsjukdom 
deltar vi i Swedeheart och Sephiaregistret som tillsammans utgör grunden för ett nytt 
kvalitetsindex avseende både det akuta förloppet och sekundärprevention.   

 
 
 

1. SWEDEHEART  
 
Resultatet för täckningsgraden uppgick till 94 % för patienter under 80 år och vi når 
målnivån på 90 %. Gällande patienter över 80 år, når vi inte täckningsgraden. En 
bidragande faktor kan och är troligtvis pandemin som varat under år 2020 och 
fortfarande pågår. Avseende tid till reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt har vi 
lägre andel patienter som får behandling inom 60 minuter, 20 %. Detta eftersom ST-
höjningsinfarkter omdirigeras i ambulans till Karolinska Universitetssjukhuset innan 
ankomst till oss och därmed inte räknas i vår statistik. Gällande resultaten för den 
nationella målnivån ≥90 % inom 90 minuter redovisar vi resultat på 53 %, i jämförelse 
med 82 % 2019, vilket är en försämring. 
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Täckningsgrad patienter yngre än 80 år  Totalt K M 
A. Totala antalet vårdtillfällen på sjukhuset under året för 
patienter yngre än 80 år med hjärtinfarkt som 
huvuddiagnos (I21-I23).  

133 43 90 

B. Antalet vårdtillfällen av dessa som rapporterats till RIKS-
HIA/SWEDEHEART 125 37 88 

C. Andelen av vårdtillfällen med patienter yngre än 80 år 
med hjärtinfarkt (I21-I23) som rapporterats till RIKS-
HIA/SWEDEHEART, %  

94 % 86 % 98 % 

 

 

  
Täckningsgrad patienter 80 år och äldre (födda 1939 eller 
tidigare)  Totalt K M 
D. Totala antalet vårdtillfällen på sjukhuset under året för 
patienter 80 år och äldre med hjärtinfarkt som 
huvuddiagnos (I21-I23).  

56 24 32 

E. Antalet vårdtillfällen av dessa som rapporterats till RIKS-
HIA/SWEDEHEART 33 18 15 

F. Andelen av vårdtillfällen med patienter 80 år och äldre 
med hjärtinfarkt (I21-I23) som rapporterats till RIKS-
HIA/SWEDEHEART, % 

59 % 75 % 47 % 

 

 

 
Ytterligare förbättringar gällande täckningsgrad i både Swedeheart och Sephia, rökstopp 
och LDL-kolesterol kan göras. LDL- kolesterol ligger glädjande nog över målnivån.  
 
Under 2020 vårdades 133 patienter yngre än 80 år med hjärtinfarkt som huvuddiagnos,  
vilket är ett lägre antal patienter jämfört med föregående år (151 patienter 2019). 
Förklaringen till detta kan vara den pandemi som startade tidigt under året och fortfarande 
är pågående. Täckningsraden på 94 % för dessa patienter är lägre i jämförelse med 
föregående år (97 %). För patienter över 80 år uppgick antalet vårdtillfällen till 64 (2019, 61 
st) med en täckningsgrad på 59  % vilket är lägre än föregående år (66 %). Avseende 
läkemedelsbehandling fortsätter vi uppvisa resultat liknande övriga riket.  

 
2. SEPHIA 

Sekundärprevention mäts i Sephiaregistret och ingår i den övergripande 
kvalitetsindexen. Gällande täckningsgraden når vi inte målnivån på 90 %. 
Täckningsgraden ligger på 85 % år 2020 där även pandemin kan orsak till att vi inte 
uppnår täckningsgraden i Sephiaregistret. Däremot uppvisar vi förbättrade resultat 
jämfört med föregående år för ACE-hämmare, rökstopp och blodtryck.  
 

16a1. Täckningsgrad i SEPHIA    
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  Totalt K M 

A. Antalet patienter med hjärtinfarkt <80 år som 
rapporterats till RIKS-HIA med uppföljning på enheten 130 28 102 

B. Antalet patienter av dessa som följts upp efter 12-14 
månader 111 24 87 

C. Andelen patienter som rapporterats från RIKS-HIA till 
uppföljande enhet i SEPHIA, % (F=E/D) 85 % 86 % 85 % 

 
 

16b1. Dokumentation av rökstatus i SEPHIA vid ettårs uppföljningen (efter 12-
14 månader)  

  Totalt K M 

D. Samtliga patienter med diagnos i diagnosgrupp I21 
redovisade i SEPHIA 

38 8 30 

E. Antal patienter med diagnos i diagnosgrupp I21 där 
rökstatus är redovisat i SEPHIA 

18 2 16 

F. Andelen patienter med diagnos i diagnosgrupp I21 där 
rökstatus är redovisat i SEPHIA, % (C=B/A) 

47 % 25 % 53 % 

 

 

 

3. RiksSvikt  
Antalet registrerade patienter med nydebuterad hjärtsvikt uppgick till 43 jämfört med 
48 st 2019. Vi har under året fortsatt att arbeta med att få till en systematisk 
registrering i registret, men når inte hela vägen fram.  

 
 

4. RiksStroke 
Under året diagnosticerades 290 patienter (124 kvinnor) med stroke. Patienter med 
strokediagnos, registreras i RiksStroke och uppgick till 267 patienter (116 kvinnor). Av 
dem fick 11,6 % trombolys och 3,3 % genomgick trombektomi. Ledtiden för 
trombolysbehandling för patienter med stroke, dvs. door to needle, uppgick till 49 
minuter och 30 sek och vi ligger därmed över miniminivån på 47 minuter. Resultatet är 
betydligt högre än föregående år (40 minuter). En anledning till att resultatet försämrats 
kan bero på den pågående pandemin som under år 2020 påverkat vården negativt ur 
många aspekter. Vi påbörjade ett förbättringsarbete med att analysera DTN tiderna, 
men annan prioritering har behövts göras under den pågående pandemin. Arbetet med 
att förbättra DTN tiderna kommer att starta upp igen under 2021. 

 
Andelen patienter som är ADL oberoende enligt registrering i RiksStroke tre månader 
efter akutfasen ligger på 81,1 procent, ett förbättrat resultat jämfört med 2019 (78 %).  
Vi ligger högre i förhållande till riket där andelen 2019 uppgick till 79,4 %. Vi ser en trend 
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av förbättring under flera år, där även informationsflödet till patienter och anhöriga 
kontinuerligt förbättrats. 

 
 

1a1 Täckningsgrad Riksstroke    

  Tot K M 

D. Antalet strokepatienter totalt på sjukhuset 
med diagnoskod I61, I63 och I64 (huvud- eller 
bidiagnos)  

290 124 166 

E. Antalet patienter av dessa som rapporterats 
till Riks-Stroke 267 116 151 

F. Andelen patienter som rapporterats till Riks-
Stroke, % (F=E/D) 92% 94% 91% 

 
   
 
 
 1b2 Stroke, mediantid start av trombolys DTN 

  Tot K M 

Samtliga insjuknade i akut ischmisk stroke i 
målgruppen som fått trombolysbehandling i 
överenstämmelse med kriterierna.  21 7 14 

Mediantid 49,5 49,5 

 
 

 

 

 

2a1 Andelen som fått reperfusionsbehandling   

   Totalt K M 

A. Samtliga insjuknade i akut ischemisk stroke 
290 124 166 

B. Antalet insjuknade i akut ischemisk stroke 
som fått reperfusionsbehandling i 
överensstämmelse med kriterierna.  

21 7 14 

C. Andelen patienter av totala antalet patienter 
med akut ischemisk stroke som fått 
reperfusionsbehandling, % (C=B/A) 

7 % 6 % 8 % 
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2a2 Andelen som fått trombektomibehandling   

    K M 

A. Samtliga insjuknade i akut ischemisk stroke 
290 124 166 

B. Antalet insjuknade i akut ischemisk stroke 
som fått trombektomibehandling i 
överensstämmelse med kriterierna.  7 3 4 

C. Andelen patienter av totala antalet 
patienter med akut ischemisk stroke som fått 
trombektomibehandling, % (C=B/A) 2 % 2 % 2 % 

 

 

 

5. NDR (nationella diabetesregistret)  
Antalet registrerade patienter för 2020 är 226 stycken. Andelen registreringar i NDR ligger 
på 65% och är betydligt lägre än 2019 (82%). Vi når inte täckningsgraden på 90 %. En orsak 
till att antalet registreringar ligger på samma procenttal som föregående år är att 
medicinmottagningen varit stängd under mars- juni 2020 på grund av pandemin.  
 
Andelen registrerade patienter med HbA1c lägre än 70 mmol/mol uppgick till 26 % med ett 
försämrat resultat från år 2019 (29 %). Vi uppvisar fortfarande sämre siffror än både Region 
Stockholm och riket 2019. Medicinmottagningen var stängd under några månader (Mars- 
juni) för att kunna frigöra personal för Covid vård. Medicinmottagningen hade på grund av 
Covid pandemin i de flesta fall endast telefonkontakt med patienterna för att minska risken 
för smittspridning och sjukdom. Läkarkontakt per telefon registreras inte i NDR registret och 
kan vara en orsak till att vi har sämre täckningsgrad på de olika indikatorerna. 

 
Gällande målet för blodtryck lägre än 140/85 uppfyller 64 % av våra registrerade patienter 
detta, vilket är likvärdigt med föregående år (65 %), men understiger resultatet för övriga 
sjukhus i riket 2020 (81 %). Avseende andelen registrerade patienter som uppnår målvärdet 
Hba1c <52 mmol vid typ 1 diabetes ligger vi på 18,1 % vilket är en högre siffra än för 
föregående år (17,5 %). Jämfört med övriga sjukhus i riket 27,2 % finns fortfarande 
möjligheter till förbättringar.  
80 % av våra registrerade patienter med diabetes typ 1 genomgår ögonbottenundersökning, 
där vi ser en försämring jämfört med tidigare år (83%). Dessa siffror kan jämföras med 
övriga sjukhus inom Region Stockholm som uppnår andelen 91 % och för hela riket på 87% 
med undersökningar vartannat år.  
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Täckningsgrad Totalt K M 

A. Antalet patienter i öppen vård med diabetes typ 1 totalt 

på sjukhuset 2020 
351 121 230 

B. Antalet patienter av dessa som rapporterats till NDR 
226 83 143 

C. Andelen patienter i öppen vård som rapporterats till 

NDR, % (C=B/A) 64 % 69 % 62 % 

 
      

7a1. HbA1c Totalt K M 

A. Antalet patienter i öppen vård med typ 1-diabetes 
totalt på sjukhuset 351 121 230 

B. Antalet av dessa som har HbA1c 70 mmol/mol eller 
lägre i procent. 60 23 37 

C. Andelen patienter i öppen vård med diabetes typ 1 
med HbA1c 70 mmol/mol eller lägre, % (C=B/A) 

17 % 19 % 16 % 

 

  

7b1. Blodtryck Totalt K M 

A. Antalet patienter i öppen vård med typ 1-diabetes 
totalt på sjukhuset 351 121 230 

B. Antalet av dessa som har blodtryck ≤140/85 123 43 80 

C. Andelen patienter i öppen vård med diabetes typ 1 
med blodtryck ≤ 140/85,  % (C=B/A) 35 % 36 % 35 % 

 

 

 

6. SWIBREG. I Swibreg registreras de patienter med inflammatorisk tarmsjukdom som 
behandlas med biologiska och immunmodulerade läkemedel. Vi påbörjade detta register 
under 2015 och har ökat antalet registrerade patienter i registret för varje år.  

året har vi registrerat 422 patienter (åte 

 
Forsknings- och utvecklingsprojekt och utbildning. 
 
Under april 2020 startades ett pilotprojekt upp på Södertälje sjukhus för att kunna erbjuda 
distansmonitorering av patienter med covid-19. Patienten åkte hem med egen utrustning som ska 
mätte puls, blodtryck, saturation, andningsfrekvens och temperatur på distans. 
Distansmonitorering är en teknisk lösning som innebär att en patient kan övervakas i hemmet 
istället för att behöva vara inskriven på vårdavdelning. Patienten kan själv mäta sina värden som 
vårdpersonalen tar del av via telefon, video, chatt eller textmeddelanden. Tekniken skapar 
förutsättningar för kommunikation mellan vårdpersonal och patient samtidigt som patienten blir 
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delaktig i sin egen vård och kan tillfriskna i sin egen hemmiljö. Projektet har tagit del av flera 
lärdomar från en förstudie om distansdiagnostik som genomfördes på Södertälje sjukhus 2018-
2019. Ett syfte med detta projekt är att forska på arbetssätt, teknik och upplevelser hos patienter 
och personal. 
 
På medicinmottagningen drivs ett projekt av fotterapeuter i samarbete med SLL Innovation i syfte 
att dokumentera och identifiera hur fotsår svarar på behandling med hjälp av en 3D kamera. 
Projektet fortgår under 2021. Vidare pågår tvärprofessionellt projekt med läkare, 
diabetessjuksköterskor och fotterapeuter för att säkra personcentrerad vård. Detta genom att 
kartlägga nuläget och hur behovet ser ut samt en patientenkät som lämnades ut i samband med 
besök på mottagningen. Den personcentrerade vården är något som kontinuerligt arbetas med, 
det är ett etiskt förhållningssätt och kan användas både i korta och långa möten med personer på 
diabetesmottagningen.  
 
Internmedicin har utökat verksamhetsområdet med en Klinisk fysiologisk resursenhet för våra 
inneliggande patienter samt för medicinmottagningen, ett arbete som påbörjades hösten 2019. 
Detta har gynnat patienterna avseende kvalitet och kortare vårdtider men även ur ett 
kompetensutvecklande perspektiv för våra medarbetare. 
 
 

Säker vård 
I ledningsgruppen för verksamhetsområdet fortsätter vi att utveckla vårt styrkort som bygger på 
sjukhusets värdegrund, och är väl förankrat i det värdegrundsarbete som bedrivs inom SLL. Vi har 
inordnat ledningsgruppens löpande arbetsuppgifter i ett visuellt årshjul för att systematiskt och 
kontrollerat följa upp rapporter, avvikelsehantering, riskutvärdering och därigenom skapa goda 
förutsättningar för egenkontroll. Genom att systematiskt sammanställa underlag från olika källor, 
underlättas möjligheten att få en korrekt bild av kvaliteten i verksamheten. Ett arbetssätt för att 
systematiskt och fortlöpande säkra verksamhetens kvalitet förenklas därigenom. Verksamhetens 
ledning kan genom planering, genomförande och utvärdering av processer och aktiviteter bättre 
följa upp våra förbättringar och mål. I vår ledningsgrupp, samt i läkargrupperna och inom de 
styrgrupper vi deltar i, sammanställer vi och identifierar avvikelser, risker, arbetssätt, kvalitetskrav 
och egenskaper relevanta för verksamhetens innehåll, och kopplar dessa till våra riktlinjer och 
rutiner. Proaktivt arbete för ökad kvalitet såsom delaktighet, dialog och ett öppet klimat kring 
utvecklande av rutindokument och nya riktlinjer uppmuntras. Vi följer kontinuerligt 
kvalitetsindikatorerna månadsvis för att säkra resultat och följa upp avvikelser.  
 
 
Händelseanalyser har utretts med systemverktyget Nitha. Återrapportering har skett i chefs- och 
läkarmöten, men även tagits upp på läkarmöten för dialog och i vissa fall även i styrgrupper, för 
att öka kunskaperna, minska risker för upprepning och bidra med ökad insikt och 
förbättringskunskap. I vissa fall har även nya rutindokument författats utifrån resultat från 
avvikelsehanteringen. Avseende enstaka mer komplexa och allvarliga ärenden har diskussion förts 
med chefläkare och andra verksamhetschefer för att rådgöra avseende lämplig fortsatt 
utredningsnivå och åtgärd. Då risk för mera allvarliga fel och briser i verksamheten 
uppmärksammats har verksamhetschef med hjälp av ledningsgrupp alternativt 
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specialitetsansvarig läkare initierat och fullföljt utredningar i dialog med sjukhusets chefläkare, 
andra verksamhetschefer och enskilt berörda läkare.  
 
 
Andelen patienter som skrivs ut från medicinsk slutenvård med läkemedelsberättelse uppgår år 
2020 till 81 % och är en klar försämring mot tidigare år (98 %). Ännu sämre resultat kan ses på 
andelen patienter som skrivs ut med Trygghetskvitto, som år 2020 uppgick till 52 %, vilket är en 
klar försämring mot föregående år (97 %). Som tidigare beskrivits i text har VO Internmedicin varit 
hårt belastade under Covid pandemin 2020 vilket kan spegla resultatet då det avser alla patienter 
och diagnoser som varit skrivits ut från medicinsk slutenvård och inte specifik diagnosgrupp. Då 
det gäller Trygghetskvitto och Stroke är resultatet mycket bra, även Trygghetskvitto och Hjärtsvikt 
når målet. Punktprevalensmätning avseende korrekta klädregler och hygienrutiner inom vårt VO 
uppvisar bättre resultat än 2019 men det finns fortfarande förbättringar att göra.  
 

Patientfokuserad vård 
Verksamhetsområdet har dels i ledningsgruppen och internt i våra läkarmöten kontinuerligt tagit 
upp frågan hur vi hanterar och bemöter klagomål och synpunkter i enskilda vårdärenden. Under 
året har endast enstaka klagomål och synpunkter framförts direkt till verksamhetschefen från 
patienter, anhöriga eller via medarbetare. Dessa har handlagts på samma sätt när behov funnits 
som vid vår sedvanliga avvikelsehantering. Under slutet av 2019 introducerades en central 
funktion hos 1177 som fördelat de synpunkter som kommit in till rätt verksamhetsområde. 
 

Effektiv vård 
 
Klinisk Fysiologi (Klin Fys) är en ny medicinsk enhet på Södertälje Sjukhus som öppnade under 
februari månad 2020. Klin Fys bemannas av två BMA och en Fysiolog och är stationerade på 
medicinmottagningen, men är en resurs för hela sjukhusets patienter. Klin Fys uppstart kom i rätt 
tid och nästan samtidigt med Covid pandemin. Klin Fys har varit en stor resurs för sjukhuset då de 
kunnat utföra avancerad Transthorakal Ekokardiografi på patienter i behov av undersökning och 
därmed ökat patientsäkerheten genom att patienterna fått undersökningen på plats och inte 
behövt åka till annat sjukhus med ambulans.  
 
Ett annat fokusområde under åter har varit Endoskopimottagningen som under år 2021 kommer 
att tillhöra verksamhetsområde KOU. De tar även över omvårdnadspersonalen. Många patienter 
remitteras även ut till andra sjukhus då vi har för stor andel patienter, som resulterat i långa 
väntetider. De långa väntetiderna som uppstått är ett resultat av Pandemin, där avbokningar 
kommit med kort varsel men också på grund av tuffa prioriteringar.  
 
Medelvårdtiden inom medicinsk slutenvård ligger på 3,3 dygn och är en minskning jämfört med 
2019 (3,6).   
 
Vi har fortsatt vårt arbete med schemaläggning inom Internmedicin i syfte att fylla våra 
mottagningar, ge våra patienter vård i rätt tid och samtidigt förbättra arbetsmiljön för våra 
medarbetare.  
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Återinläggning efter utskrivning med samma huvuddiagnos inom akutsomatiken inom 30 dagar 
ligger på 10,8 % och är 0,7 % lägre jämfört med 11,5 % 2019.  
 

 

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

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

Vård i rimlig tid  
Patienter med icke livshotande och mindre allvarliga tillstånd planeras till mottagningsbesök 
eller slutenvård i enlighet med regler för vårdgarantin (nybesök till mottagningen inom 30 dagar). 
Denna prioritering är oberoende av kön, ålder, etnicitet, civilstånd och social tillhörighet etc. 
 

Fokusområden rörande strategi och mål för kommande år  
 
Under 2021 kommer vi fokusera på följande förbättringsområden: 

 Nå målen för täckningsgraden i alla våra register. 

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

 Fortsätta vårt systematiska arbete med Händelseanalyser. 
 
 
Manizhe Afra    
Verksamhetschef VO Medicin   


