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Sammanfattning 

Verksamhetsområdets tre inriktningar (obstetrik, gynekologi och barnsjukvård) följer vårdprogram och 
rapporterar till flertalet kvalitetsregister samt mäter, följer och rapporterar bland annat de 
kvalitetsindikatorer som uppsatts av HSF för gynekologi och obstetrik. VO KB deltar i de 
sjukhusövergripande mätningarna gällande bland annat följsamhet till MRSA-screening, basala hygien-och 
klädrutiner och förekomst av vårdrelaterade infektioner.  

Trots att covidpandemin i hög grad har påverkat verksamhetsområdet, så har tillgängligheten inom 
gynekologi och barnsjukvård varit förhållandevis god. Den elektiva vården har påverkats negativt, men alla 
patienter med akuta /semiakuta åkommor har kunnat få adekvat vård, i tid. Förlossningsverksamheten har 
inte påverkats vad gäller vårdkapacitet, utan har tvärt om haft högsta antalet förlossningar någonsin. 
Verksamheten arbetar aktivt för att stärka patientsäkerhet och förebygga vårdskador. Identifierade 
avvikelser analyseras och återförs till verksamheten. Flertalet utvecklingsarbeten bedrivs sedan flera år 
inom verksamhetsområdet - bland annat med fokus på minskning av andelen stora bristningar, undvikbara 
kejsarsnitt och stora förlossningsblödningar, att kvalitetssäkra abortvården samt att uppnå en jämlik vård 
oavsett födelseland. Utvecklingsarbeten har fortgått i viss mån under året, men flera projekt har delvis 
pausats på grund av pandemin. 
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1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

1.1 Vårdprogram 

Inom barnsjukvården tillämpas de nationella och regionala vårdprogram som finns tillgängliga, bl.a. 
astma/allergi, vaccinationer, Downs syndrom, celiaki, barnfetma och neuropsykiatri. Inom 
kvinnosjukvården finns också ett flertal riktlinjer och program som följs, bl.a. normal graviditet, förlossning 
och eftervård, prevention, diagnostik och behandling av obstetriska sfinkterskador, bröstkomplikationer i 
samband med amning, samt riktlinjer för abortvård, cervixcancerprevention, vulvasjukdomar och 
endometrios. 

1.2 Patient- och kvalitetsregister 

Verksamhetsområdet deltar i följande register: 

Graviditetsregistret.  

MFR (Medicinska födelseregistret 

Bristningsregistret (del av GynOp-registret) 

Fosterdiagnostikregistret 

IUFD-registret 

GynOp-registret 

Cancerregistret 

Luftvägsregistret  

BORIS (Barnobesitasregistret i Sverige).   

Neuropsyk (ADHD-register) 

1.3 Kvalitetsindikatorer avseende kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård   

Sjukhusgemensamma indikatorer Gynekologi i HSF:s sjukhusavtal 
Indikator                                       Resultat   Tolkning och analys 

Täckningsgrad i GynOp 
 

Över 
92% 

Patienten kan avböja deltagande. 

Patientupplevd nöjdhet 1 
år efter operation (av de 
som besvarat enkätfrågan) 

- Hysterektomi 
- Framfallsoperation 
- Inkontinensoperation 

 
 
 
93% 
64% 
80% 

Enkäten skickas  8 veckor samt 1 år postoperativt och 
deltagande i 1-årsenkäten  för opererade 2019 redovisas: Efter 
hysterektomi har 76%  svarat, efter inkontinensoperation 84% 
och efter framfallsoperation 88%. Enkäterna finns endast på 
svenska varför språksvårigheter kan påverka svarsfrekvensen. 

Indikatorer Obstetrik i HSF:s vårdvalsavtal förlossning                                                                                                              
Indikator                                       Resultat   Tolkning och analys  

Andel sfinkterrupturer mer 
än halva sfinktern, hos 
förstföderskor 

 3,2%  
Målvärde: 4,4 %. Minivärde: 6,5%   Inom ramen för arbetet 
med att minska andelen stora bristningar, har flertalet 
utbildningsinsatser genomförts och rutiner förändrats 

Blödning över 1000 ml vid 
vaginal förlossning 

10,9 %  
Målvärde: 6,3 %. Minivärde: 7,7%   Intensivt arbete pågår i syfte 
att minska andelen stora blödningar. Flertal nya rutiner införda 
under slutet av året 

Blödning över 1000 ml vid 
Kejsarsnitt 
 

16,7%  
Målvärde: 11,5 %. Minivärde: 15%   Intensivt arbete pågår i 
syfte att minska andelen stora blödningar även vid kejsarsnitt. 
Gäller f.a. akuta operationer 

 

1.4 Övriga mätbara mål ur patientperspektiv 

Tillgänglighet. Inom VO KB prioriteras tillgängligheten inom vårdgarantin för både nybesök och 
behandling. Tillgängligheten har påverkats av neddragen elektiv vård, på grund av covidpandemin under 
året.  Tillgängligheten till nybesök läkare exklusive patientvald- och medicinsk väntan var den 31 december 
79,1 % för barnmottagningen och 60,5 % för gynmottagningen. Tillgängligheten till behandling var 84,2 %.  
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Förlossningsupplevelse. Förlossningspatienter ombeds att, vid utskrivningen, skatta sin 
förlossningsupplevelse på en skala 0-10, där bästa möjliga upplevelse anges som 10. De patienter som 
skattar ≤ 3 erbjuds uppföljande samtal. Ca 1,7% av de födande skattade sin upplevelse så pass lågt.  

1.5 Forskning och utveckling 
Under 2015/2016 fick BB Södertälje ett utökat uppdrag, från 1500 förlossningar per år till, i ett första steg 
1800 förlossningar per år, för att sedan utökas ytterligare till 2000 förlossningar per år. From 2017 skrevs 
ett särskilt avtal för utökad förlossningsverksamhet med möjlig målvolym på 2400 förlossningar per år. 
Målvolymen uppnåddes under 2020.  Ett antal aktiviteter pågår fortlöpande för att hantera volymer och 
optimera flöden 
Det har även under 2020 tillförts resurser via SKR, som del i en större nationell satsning på kvinnosjukvård. 
Dessa så kallade ”SKR-pengar” har fördelats inom Region Stockholm på projekt som styrs via HSF, i 
samverkan med QRC. För BB Södertälje har det inneburit bl.a. medel för att utveckla samverkan med MVC 
kring kvinnor i behov av särskilt stöd (utökad Aurora-mottagning för förlossningsrädda och INFÖR – 
individuell förlossningsförberedelse – för icke svensktalande kvinnor med låga kunskaper om svensk 
sjukvård). I SKR-projekten ingår även utbildningsinsatser för att minska bäckenbottenskador, förhindra 
undvikbara kejsarsnitt och minska andelen stora förlossningsblödningar. Karolinska Institutet har studerat 
BB Södertäljes insatser riktade till utlandsfödda kvinnor och familjer, och kommer att presentera en 
sammanställning av detta under 2021.                                                                                                                                     
På gynmottagningen har SKL-projektet ”Utveckling av gynmottagning/abortcenter” fortgått. Fokus under 
året har legat på uppdateringar och översättningar, på arabiska och engelska, i våra patientbroschyrer. 
Även planering för HBTQ certifiering har startats upp.  Projekt med fokus på tidig insättning av P-stav 
redan på BB, inklusive möjlighet att sätta in spiral vid planerande kejsarsnitt har startats upp. SKL-projektet 
”Utveckling MOP” har under året fortsatt men i mindre skala än planerat. Inom gynekologin sker även en 
fortsatt intern utveckling av team- och delprocesser t.ex. Vulva/SESAM -mottagning, 
bäckenbottenmottagning, abortmottagning, dysplasimottagning, endometriosteamet samt 
mottagningsoperations-processen                                                                                                                                       
Inom barnsjukvården finns en kontinuerlig utvecklingsstrategi inom respektive teamverksamhet som 
redovisas årligen.  

2. Säker vård 

2.1 Verksamhetens arbete för att stärka patientsäkerhet och förebygga vårdskador 

Verksamhetens kvalitets- och säkerhetsarbetet baseras bl.a. på SOSFS 2011:9 och regelverket 
”Beslutsbestämmelser för Södertälje Sjukhus”.  Verksamhetens ledningssystem och består av;  

- Organisationsplan, styrkort som länkar olika nivåer (sjukhus> verksamhetsområde> vårdteam) samt 
delegerat personligt ansvar för olika områden 

- Kommunikation och struktur för möten (inklusive korsningar i matrisorganisationen) 
- Uppföljning och kontroll (bl.a. MUM, aktivitetslistor, protokoll, årsrapport) 
- Riktlinjer och rutindokument (tillgängliga och uppdaterade via Centuri och länkar) 
- Riskbedömningar (bl.a. MUM och avvikelserapporter) 
- Avvikelsehantering  

Vårdskador: Liksom övrigverksamheter i Region Stockholm arbetar verksamheten förebyggande, genom 
bl.a. strukturerad journalgranskning och analys av negativa händelser och interna flödesscheman har tagits 
fram för optimal hantering av allvarliga vårdhändelser. 

Ett nära samarbete med Vårdhygien Stockholm är etablerat sedan flera år och har haft stor betydelse 
under pandemin. Verksamheterna deltar i punktprevalensmätningar kring ARB-screening, VRI och 
följsamhet till basala hygien-och klädrutiner.  
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2.2 – 2.3 Avvikelserapportering, patientklagomål och försäkringsärenden (LÖF)  

Inkomna ärenden1 VO KB 2020 
 Egenrapporterade vårdavvikelser  i Händelsevis 134 

Försäkringsärenden via LÖF där medicinsk utredning initierats /journalkopior har  
begärts (vissa ärenden gäller händelser flera år bakåt i tiden) 

27          

  Patientärenden (inkomna klagomål via patientnämnden) 
 

14 

 Patientärenden (inkomna klagomål via IVO) 
 

4 

Vårdavvikelser: Det finns en hög beredskap att rapportera avvikelser i sjukhusets avvikelsesystemet Händelsevis 

Återkoppling av vårdavvikelser sker regelbundet på APT, läkarmöten och andra möten för berörda verksamheter. En 

översyn av avvikelsehanteringen har genomförts, i syfte att underlätta handläggningen och kunna identifiera 
mönster på ett tidigt stadium. 

Händelseanalyser och Lex Maria-anmälan: Alla patientärenden utreds och vid större avvikelser och/eller 
patientskada görs en utredning / händelseanalys. Händelseanalyser utförs i kvalitetsrådets regi i systemet 
NITHA   

Patientklagomål: Under 2020 har verksamheten tagit emot och handlagt 10 ärenden                       
Patientnämnden: : Se tabell 2:2-2:3. Ärendena gäller huvudsakligen klagomål på vård-och behandling, 
samt kommunikation. Flertalet har avslutats utan att handläggning från sjukhuset blivit aktuell. 
IVO  / LÖF: Se tabell 2:2-2:3.                                                                                                                                                 
Ärenden från IVO som blivit avslutade under 2020: 4 ärenden avslutades.  

2.4 Läkemedelsbehandling och hantering  

Ett fåtal avvikelser gällande intern läkemedelsbehandling och hantering har inkommit under året 

2.5 Remiss- och provsvarshantering  

Rutiner finns för att bevaka remisser och även provsvar vid frånvaro och neddragningar i verksamheten 
under semesterperioder. 

2.6 Medicinteknisk utrustning (MTP) inklusive patientnära analyser (PNA) 

Medicinteknisk utrustning byts ut kontinuerligt enligt upprättade planer, det finns rutiner för utbildning av 
personal som använder medicinteknisk apparatur och mottagningar/avdelningar har skriftliga rutiner för 
medicinteknisk utrustning och som uppdateras årligen.  

PNA hanteras av särskilda ombud som utövar tillsyn av mottagningens och förlossning/BBs apparater (ex 
CRP, Hb, urinstickor, B-glukos, blodgasanalyser). Ombuden har kontakt med Klinisk kemi, KUL och PNA 
ambassadör. De bevakar också att personal får utbildning i apparatur och metoder. Det finns ingen 
utrustning som har svarsutrustning direkt kopplad till journalsystemet TakeCare. 

2.7 Kommunikation/information  

Kommunikationsbrister är en av de viktigaste orsakerna kring klagomål och andra avvikelser. Inom 
verksamheten används SBAR vid rapportering. Avvikelser och klagomål analyseras och återförs 
systematiskt till både personal, patienter och andra vårdgivare utifrån analys av varje enskilt fall.   

2.8 Kvalitetsindikatorer avseende säker vård som redovisas till HSF  

Var god tabell ovan under 1.3 

2.9 Vårdrelaterade infektioner (VRI)  

Verksamhetens representeras i sjukhusets hygienråd och hygienrutiner följs upp i de mätningar som 
genomförs på sjukhuset. Följsamheten till hygien- och klädrutiner har tidigare varierat inom 
verksamhetsområdet, men har under 2020 hållit en hög nivå på samtliga enheter. Samarbetet med 

                                                 

 
1 Obs! Samma ärende kan ha hanterats hos olika instanser (ex rapporterad avvikelse i Händelsevis kan också blivit 

anmäld av patient till IVO, PaN och LÖF) 
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Vårdhygien Stockholm pågår fortlöpande och har inneburit bl.a utbildningsinsatser för att öka följsamhet 
till basala hygien-och klädriktlinjer och under året stort fokus på skyddsutrustning kopplat till covidsmitta. 
Rapporter kring antibiotikaanvändning redovisas i verksamheten. Följsamheten till rutinerna avseende 
MRSA-screening är god och förlossning-BB deltar i punktprevalensmätningarna både avseende VRI och 
MRSA. 

2.10 WHO´s checklista   

Redovisas till HSF som sjukhusspecifik indikator tillsammans med VO Anestesi och VO KOU. Når uppsatta 
målvärden med god marginal 

2.11 Redovisa resultat rörande fallskador 

Inte aktuellt för verksamhetsområdet 

2.12 Redovisa resultat rörande trycksår och undernäring 

Inte aktuellt för verksamhetsområdet 

2.13 Övrigt 

Utbildning i dokumentation, journalregler m.m. hålls fortlöpande inom obstetriken. HLR-utbildningar hålls 
kontinuerligt för alla inom VO K-B. Utbildning i akutobstetrik med praktiska övningar med hjälp av dockor 
och fantom genomförs av samtliga barnmorskor och läkare, enligt ett rullande schema. Neo-HLR tränas 
både i samarbete med Simulatorcentrum Karolinska Huddinge för alla inblandade yrkesgrupper 
(barnläkare, gynekologer, anestesiologer, barnmorskor och undersköterskor), samt lokalt i egna kurser och 
team-träningar i omhändertagande av svårt sjuk nyfödd. 
Dessutomgenomförs återkommande team- och kommunikationsträning på sjukhusets kliniska 
träningscentrum (KTC). CTG-utbildning: Alla barnmorskor och läkare ska genomföra CTG-provet minst vart 
annat år. Akutobstetrik & Mamma-CEPS: Regelbunden träning av teamet (läkare, barnmorska och 
undersköterska) i handläggande av akuta komplikationer i samband med förlossningen. Kompetenskort för 
alla fast anställda undersköterskor på förlossning/BB har införts under 2020, i syfte att säkerställa reell 
kompetens inom bl.a. provtagning, sårvård, kateterisering av urinblåsa m.fl. moment. Rutinkollen: Inom 
obstetriken genomförs granskning av följsamhet till rutiner, enligt mall från SKL.  
Särskilda riskförebyggande åtgärder Utifrån patientärenden inom obstetrik har verksamheten tydliggjort 
rutinerna för bl.a. akuta och omedelbara sectio, teamarbete på förlossningen och kontroller på nyfödda. 
Simulatorträning Neo-HLR har också kompletterats med lokal träning och rutinen för krishantering 
(vårdpersonal) och uppföljning av patienter vid svåra händelser har uppdaterats. Riskbedömning av 
obstetriska patienter sker med hjälp av den obstetriska versionen av National Early Warning Score (O-
NEWS)  

3. Patientfokuserad vård 

3.1 Humanistisk medicin  

Verksamhetsområdet erbjuder fast anställda deltagande i programmet Humanistisk Medicin.  

3.2 Möten med patient- och anhörigföreningar 

Inga direkta möten har hållits inom verksamheten 

3.3 Informationsmaterial om patienternas rättigheter 

Verksamheten följer sjukhusets rutiner för information till patienter angående synpunkter och klagomål på 
vården 

3.4 Patientenkäter 

Under 2020 har det pg.a. pandemin inte genomförts enkätundersökningar gällande patientnöjdhet i 
samband med besök på gyn- och barnmottagningen. På barnmottagningens planeringsdag bjöds patient 
och anhörig in, för att låta personalen ta del av deras synpunkter och åsikter kring patientnöjdhet och 
omhändertagandet i de olika teamen. 
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Patientenkäter har använts inom den obstetriska eftervården, för att följa upp patientnöjdhet efter 
införandet av eftervårdsuppföljning via videolänk. 

3.5 Rutiner för smärtlindring.  

Verksamheten har etablerade, skriftliga rutiner och samverkar med sjukhusets smärtmottagning.  

3.6 Övrigt 

Verksamhetsområdet arbetar ständigt med att vidareutveckla den processorienterade vården som utgår 
från självständiga team av vårdpersonal. All verksamhet ska utgå från nationella riktlinjer, SBU-
rekommendationer, regionala och lokala vårdprogram samt sjukhusets övergripande visioner och mål som 
ska brytas ned i tydliga mål för respektive team via balanserade styrkort. Utvalda nyckeltal rapporteras 
månadsvis, tertialsvis eller årsvis. 

4. Effektiv vård 

4.1 Pågående utvecklingsarbeten 

Inom de olika teamen, i de tre verksamhetsgrenarna, pågår ett flertal förbättringsarbete som bl.a. 
redovisas vid de årliga planeringsdagarna, vid externa konferenser och fortlöpande vid olika möten i 
verksamheten. 

4.2 Samverkan med externa vårdgivare 

Förlossningsvården inom Region Stockholm har utvecklade rutiner för hänvisning av förlossningspatienter 
mellan enheterna. Södertälje sjukhus tar emot relativt många och andelen av alla förlossningar under 2020 
som hänvisats från andra sjukhus var ca 20%. Inom både kvinno- och barnsjukvården är patientflöden och 
vårdkedjor i samverkan med primärvården viktiga och väl utvecklade, såsom t.ex. MVC-förlossning/BB-
BVC-barnmottagning 

Barnmottagningen deltar i centrala samverkansgrupper och barnläkare kan adjungeras till de lokala BUS 
grupperna,som arbetar med specifika patientärenden. En viktig princip är användandet av verktyget 
Samordnad Individuell plan. Socialtjänsten medverkar ofta vid SIP möten. Via BUS regleras också ett 
gemensamt remissbedömningsteam (barnmottagningen och BUP) där svåra neuropsykiatriska 
bedömningar hanteras.  PHB-teamet (psykisk hälsa barn) på barnmottagningen ställer särskilt höga krav på 
samverkan speciellt med BUP och mottagningen för unga, samt med skolhälsovårdens sköterskor och 
kuratorer.  

Majoriteten av omgivande MVC och BVC har konsultläkare anställda från STS. Verksamheten har under 
året haft avtal för läkarkonsult vid MVC på Wasa, Järna, Luna och Salem, samt för BVC på Luna och 
Nykvarn  

4.3 Ledtider  

Verksamhetsområdet arbetar ständigt med att vidareutveckla den processorienterade vården som utgår 
från självständiga team av vårdpersonal  

4.4 Inställda operationer 

Andelen verksamhetsrelaterade strykningar inom verksamhetsområdet har alltid varit relativt låg. Under 
2020 har dock stor del av den elektiva gynekologiska kirurgin ställts in till följd av covidpandemin. 
Platsbrist inom slutenvården är ett återkommande problem som till stor del påverkar VO:ts kirurgiska 
verksamhet. Inom gynekologin pågår därför ett utvecklingsarbete för att öka andelen polikliniska 
operationer. 

4.5 Läkemedelsförskrivning och följsamhet till kloka listan 

Siffror inte tillgängliga 

4.6 Kvalitetsindikatorer avseende effektiv vård. 

 Verksamhetsområdet redovisar inga indikatorer avseende effektiv vård 
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5. Jämlik vård 

5.1 Strategier och aktiviteter 

Olika frågeställningar är ständigt aktuella inom verksamheterna som arbetar med Kvinno- och 
barnsjukvård. Användande av kulturtolksdoulor inom förlossningsverksamheten och utveckling av INFÖR- 
verksamheten är aktiviteter som syftar till att stärka patientens ställning, se ovan punkt 1.5. Både inom 
obstetrik och gynekologi pågår projekt rörande förbättrat informationsmaterial till patienter som inte har 
svenska som förstaspråk.  

5.2 Rutiner rörande tolkservice.  

Målsättning är att tolk ska användas när så behövs. I praktiken kan det i akuta lägen vara svårt att uppnå 
detta och ibland avvikelser då tolk inte kommer som avtalat. Telefontolk utnyttjas i stor utsträckning. 
Kulturtolksdoulor har blivit ett mycket värdefullt tillskott för att förbättra stödet för icke svensktalande 
kvinnor på förlossning och BB. Doulorna ersätter inte en auktoriserad tolk, men bygger språkliga och 
kulturella broar mellan personal och patient som bidrar till ökad trygghet och patientsäkerhet. 
Kulturtolksdoulaprojektet utgår från en ideell förening och finansieras av SKL-medel 

5.3 Rutiner vid misstanke om att barn far illa 

Verksamhetsområdet har etablerade och välfungerande rutiner och gör orosanmälningar enligt 
socialtjänstlagen (14 kap. 1 c § SoL)  

5.4 Utbildningsinsatser med inriktning mot ökad kulturkompetens 

Utbildningssatsningar har gjorts för att öka personalens kunskap kring migration, språkliga barriärer och 
kulturskillnader, bl.a. med hjälp från Transkulturellt Centrum 

5.5 Ålders- och funktionsanpassning  

Åldersanpassning en självklar och central fråga inom barnsjukvården. Neuropsykiatriska funktionshinder 
en stor patientgrupp på BUMM vilket verksamheten är anpassad för. Vad gäller fysiska funktionshinder är 
alla lokaler anpassade enligt de krav som ställs för tillgänglighet. 

5.6 Hantering av etiska problem 

Aktuella frågor diskuteras ofta inom personalgrupperna (se även 5.1). Etikombud finns på samtliga enheter 
inom verksamhetsområdet. 

5.7 Andra aktiviteter utifrån etiska perspektiv 

Andra aktuella etiska spörsmål är bland annat tidsgränsen för abort, hemförlossningar och individuellt 
sparande av stamceller från navelsträngen, via privata biobanker, istället för altruistiskt givande till den 
nationella biobanken. 

5.8 Könsuppdelade resultat avseende kvalitetsindikatorer  

Inte helt relevant vad avseende kvinnosjukvård och förlossning   

6. Vård i rimlig tid 

6.1 Följsamhet till prioriteringsutredningens riktlinjer.  

Denna typ av prioriteringar görs vanligtvis inte inom verksamheten 

6.2 Triagefunktionen på akutmottagningen 

 Akuta gynekologiska patienter triageras och hanteras under kontorstid via gynmottagningen, övrig tid via 
sjukhusets akutmottagning (gynekologjour finns tillgänglig 24:7) 

6.3 Öppettider och semesterstängningar/neddragningar 

Inom kvinnosjukvården minskar behovet av elektiv kirurgi under sommarmånaderna.  Även inom 
barnsjukvården betydligt minskat behov under sommaren. Verksamheterna anpassas utifrån behoven och 
barnmottagningen har reducerad elektiv verksamhet under några veckor sommartid (barnläkare finns 
alltid på plats dygnet runt för förlossnings/BB-verksamhet och barn på akuten). Mottagningen i 
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Nynäshamn stängs normalt några veckor varje sommar och patienter hänvisas då till Södertälje sjukhus. 
Under 2020 har (som tidigare nämnts) stora neddragningar skett inom gynekologi och barnsjukvård 

6.4 Tillgänglighet till mottagningar och operation 

Verksamhetens mottagningar är anslutna till Mina Vårdkontakter. Mottagningarna arbetar kontinuerligt 
med att optimera hantering av väntelistor, remisshantering och telefonrådgivning. 

Gyn-och barnmottagningarna har frikostiga telefontider för frågor och bokningar. Ombokningsmöjlighet 
via externa nätet har införts på barnmottagningen. För sjukvårdsrådgivning i allmänhet hänvisas alltid till 
Vårdguiden/1177. Sjuksköterskor och barnmorskor på båda enheter har egna mottagningar, med både 
bokade tider och viss drop-in verksamhet. Barnmottagningen har också en av patienterna uppskattad 
elektiv kvällsmottagning fyra kvällar per vecka. Barnläkare finns tillgänglig dygnet runt för vården av de 
nyfödda barnen på BB, samt som konsultativ jour för bl.a. närakuten. Förlossning/BB är öppen dygnet runt 
och endast vid enstaka tillfällen har man tvingats hänvisa patienter till annan förlossningsenhet. Inom den 
obstetriska verksamheten finns särskilda mottagningar för förlossningsrädsla (aurora), specialist-MVC, 
förlossnings- och amningsmottagning. F.ö se ovan gällande neddragningar under covidpandemin 

6.5 Väntande på utredning eller behandling 

Vårdgarantin på 30 dagar för nybesök har inte fullt ut kunnat hållas 2020. Viss del av patienterna väljer att 
vänta på nybesök, då de önskar en namngiven läkare. Regelbundna kontroller av antalet väntande 
genomförs för att säkerställa att ingen patient blir bortglöm. F.ö se ovan gällande neddragningar under 
covidpandemin 

6.6 Patientnöjdhet med telefontillgänglighet enligt patientenkäten.                                                                         
Våra tillgänglighetssiffror är vanligtvis goda gällande nybesök till gyn-och barnmottagning  och i 
patientenkäterna anger patienterna på gynmottagningen höga poäng gällande upplevd tillgänglighet och 
det samma gäller föräldrar som tillfrågats via enkäter på barnmottagningen. F.ö se ovan gällande 
neddragningar under covidpandemin 

6.7 Handikappanpassning, skyltning av lokaler 

Verksamhetens lokaler uppfyller Region Stockholms krav 

6.8 Kvalitetsindikatorer avseende vård i rimlig tid 

Verksamhetsområdet redovisar inga indikatorer avseende vård i rimlig tid.  

7. Fokusområden rörande strategi och mål för kommande år  

Under 2021 kommer fokus ligga på att nå uppsatta kvalitetsmål och att på ett konstruktivt sätt återföra 
resultat ut i verksamheten. Ett stort antal utvecklingsprojekt pågår, som beskrivits i text ovan                                        
De köer som byggts upp till följd av covidpandemin ska hanteras, både gällande mottagningsbesök och 
elektiv kirurgi                                                                                                                                                                                 
Inom slutenvården måste nya arbetssätt utvecklas. Bland annat vårdplats- och personalbrist driver fram 
behov av nya lösningar där vi arbetar med att utvecklar nya kvalitativa arbetssätt, med bibehållen 
patientsäkerhet.                                                                                                                                                                               
En avgörande framgångsfaktor för allt utvecklingsarbete och kvalitetsarbete är att lyckade nyrekryteringar 
genomförs inom alla verksamhetsgrenar. Ett stort antal barnmorskor och även läkare har rekryterats - 
både för fast -och timanställning. Inhyrning från bemanningsföretag har helt upphört.  

 

Södertälje 2021-02-03 
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