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INLEDNING ÅR 2020 ANNORLUNDA PGA PANDEMIN 

VO KIRURGI-ORTOPEDI-UROLOGI 
Covid 19 gav ett stort avtryck på verksamheten under 2020. För oss handlade det om att minimera 

verksamheten för att avsätta resurser till Covidvården. Medarbetare har därför lånats ut till VO 

Akut, VO Anestesi, VO Intermedicin samt VO Vård. De som varit kvar ha fått ta stort ansvar för att 

klara av bemanningen av våra jourlinjer och ta hand om de akuta patienterna samt de med behov 

som inte kunnat anstå. För att kunna ta hand om allt akut opererades mer kvällar och nätter än 

vad vi normalt vill göra då det alltid är säkrare att göra så mycket som möjligt dagtid.  Under 

pandemitopparna har inte heller resurserna funnits för att operera allt akut dagtid som kan 

opereras dagtid. Bakjourerna fick därför operera en hel del kvällar och nätter för att resurserna 

skulle räcka till alla akuta patienter. För att medarbetarna skulle orka med tätare jourpass, som de 

dessutom fått jobba mer på kvällar och nätter under, har vi varit noga med att lägga in mer 

återhämtning i schemat.  

 

Under ca 4 veckor i höstas hade sjukhuset förutsättningar att återgå till det normala och bitvis 
över det normala vad gäller vårdplatser för elektiv vård samt operationsresurser. Vi kunde då ta 
oss an en del av det uppdämda vårdbehovet. 
 
Förutom att vi nu har ett uppdämt vårdbehov att ta igen har utbildning och utveckling kraftigt fått 
stå tillbaka. Särskilt drabbade är våra ST-läkare. 
 
Samtidigt har pandemin gjort att många patientflöden på sjukhuset har utvecklats och samarbetet 
mellan verksamhetsområdena och förståelsen för varandras vardag och utmaningar har ökat. 
Detta kommer att bidra positivt även när vi tar steget ur pandemin. Många medarbetare känner 
också en stolthet över att man klarat av att bidra inom andra verksamheter vilket stärkt dem i 
deras professioner. 
 

1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Verksamhetsområdet (VO) tillämpar aktuella nationella riktlinjer, SBU-rekommendationer, 

nationella och regionala vårdprogram. Verksamhetsområdet rapporterar till följande 

nationella kvalitetsregister.  

Nationella kvalitetsregister  

Kirurgi:    

- Svenskt Bråckregister 

- GallRiks – Gallstensregistret   

- SOReg – Obesitasregistret 

- Svenska bukväggsregistret 

- ERAS Enhanced Recovery After Surgery 

- SCRCR Svenska kolorektal cancerregistret 

- NREV Nationellt kvalitetsregister för esophagus och ventrikelcancer 

- SweLiv Nationellt kvalitetsregister för cancer i lever, gallblåsa och 

gallvägar 

- Nationellt register för tumörer i pancreas och det periampullära 

området 
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Ortopedi:  

- Svenska höftprotesregistret 

- RIKSHÖFT – Höftfrakturregistret  

- Svenska knäprotesregistret  

- XBase – Svenska korsbandsregistret  

- Swedankle – Det nationella fotledsregistret  

- SwedeAmp Amputations och protesregister 

- Svenska Frakturregistret 

 

Urologi: 

- NPCR Nationella prostatacancerregistret 

- Nationellt kvalitetsregister för Urinblåsecancer och övrig Urotelial 

Cancer 

- Nationellt kvalitetsregister för njurcancer 

- Nationellt register för peniscancer 

- Nationellt register för testikelcancer 

 

Swedankle – Det nationella fotledsregistret 

Fotledsregistret startade 1997 och täckte till en början enbart fotledsproteser och revisioner av 

dessa. Sedan 2008 registreras även primära fotledsartrodeser, re-artrodeser samt 

vinkelkorrigerande ingrepp (supramalleolära osteotomier). Registret sköts via den ortopediska 

kliniken i Malmö sedan 2007, innan dess via dess motsvarighet i Falun. 2008 infördes 3 

instrument (PROM - patient reported outcome measure) för att mäta patientutfall, 6 månader, 1 

och 2 år efter ingreppet.  

 
För Södertälje Sjukhus del påbörjades rapporteringen 2012 och rör sig enbart om 

fotledsartrodeser och re-artrodeser då vi, hitintills, inte opererar in proteser eller utför 

supramalleolära osteotomier (ett i Sverige sällan utfört ingrepp, 18 fall totalt under 2019 som 

exempel). Täckningsgraden vad gäller artrodeser ligger på 96 % i landet i stort.  

 
Under 2018 utförde vi flest primära artrodeser av samtliga deltagande kliniker i landet med 23 

ingrepp. Södersjukhuset som utförde näst flest i Region Stockholm låg på 14 och näst flest i landet 

utförde Malmö med sina 20 ingrepp.  

2019 var siffrorna betydligt lägre för vår del med 7 registreringar (298 totalt i riket, jämfört med 

97 primära proteser). Flest i Regionen genomfördes på Capio Ortopediska Huset med 12 och på 

riksnivå hamnade Malmö i topp med 19 registreringar.  

2020 utförde vi 6 primära artrodeser och av förklarliga skäl har färre ingrepp än planerat utförts 

under året.   

Forsknings- och utvecklingsprojekt (FOUU) 

Forskning 
FOUU-aktiviteten har under 2020 liksom allt annat påverkats kraftigt av pandemin och mycket av 
planerad aktivitet har inte kunnat utföras. Det finns trots detta en mycket positiv inställning till 
FOUU inom KOU. 
 
En medarbetare är adjungerad universitetslektor på deltid vid KI. Under året har adjungeringen 
flyttats från KI DS till KI SÖS. I övrigt bedrivs forskningen på verksamhetsområdet mest på 
jourkomp och på forskningstid som sökts i konkurrens. 
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En medarbetare har Forskar-ST till vilken hon har sökt och fått medel i hård konkurrens. Vi sökte 
ALF-medel i hård konkurrens och fick detta tilldelat 2020-22. I och med pandemin har vi inte haft 
möjlighet att utnyttja medlen under året. Årets medel kommer att flyttas över till nästa år då vi 
hoppas att även möjlighet till forskning normaliserats. 
 
Projekt 
 
Kirurgi 
En ST-läkare har ett avhandlingsarbete inom bråckkirurgi och är registrerad doktorand vid KI DS 
med båda handledarna verksamma inom verksamhetsområdet. De tre första delarbetena är 
publicerade i en internationell peer review granskad tidskrift. Den sista av dessa publicerades 
under året. Halvtidsseminarium är genomfört. En randomiserad multicenter navelbråcksstudie i 
detta avhandlingsprojekt pågår. 
 
En retrospektiv studie av navelbråck har genomförts under året och kommer att presenteras på 
nationell och internationell kongress 2021 samt publiceras i internationell tidskrift. 
 
Vi deltar i en randomiserad multicenterstudie inom obesitaskirurgi samt en randomiserad 
nationell studie i gallkirurgi. 
 
En multicenterstudie rörande stominedläggning startades förra året. Vi är en av de deltagande 
klinikerna. Doktoranden i denna studie har en av medarbetarna på verksamhetsområdet som 
bihandledare. 
 
En operationssjuksköterska på STS är doktorand vid KI sen förra året med ett avhandlingsarbete 
om ventilation på operationssal. En av medarbetarna på KOU är bihandledare. 
 
En av våra medarbetare är bihandledare för tre doktorander (två ST kirurgi, en ST röntgen) inom 
kolorektalkirurgi på Umeå Universitet. 
 
Ortopedi 
Inom ortopedi bedriver en medarbetare biomekanisk forskning inom fot/fotled och har ett 
samarbete med en grupp på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge runt diabetesfot och dess 
komplikationer. 
 
En medarbetare har disputerat inom ortopedi vid Örebro Universitet under året. Avhandlingen 
rörde patienter som är icke-nöjda efter total knäartroplastikoperation. Syftet är att analysera vissa 
faktorer som kan påverka resultatet och förhoppningsvis minska antalet missnöjda. 
 
En tredje medarbetare inom ortopedin forskar om ytersättningsproteser vid höftartros, 
Birmingham Hip Resurfacing (BHR), bestående av bland annat två registerarbeten. Jämförande 
studie med matchad grupp av konventionella höftproteser i avseende av patientrapporterat utfall, 
samt i avseende av socioekonomisk bakgrund.  
 
Ett flertal ST-utvecklingsprojekt har genomförts under året. 
 
Kongresser 
Tyvärr har vi inte deltagit i några kongresser under året då pandemin har gjort att samtliga blivit 
inställda. 
 
Externa uppdrag 
En medarbetare var anlitad som betygsnämndsledamot på en halvtidsdisputation i Örebro. 
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Samverkan 
Vi samverkar med SÖS på gemensamma bukväggs och gall-forskningsnätverksträffar regelbundet. 
 
Sjukhusgemensamt 
FORUM startade 2019 med ett uppdrag att samordna sjukhuset FOUU-verksamhet. Vi har ett gott 
samarbete med FORUM och deltar av och till i deras möten.  
 
Grand Round startades under hösten 2019 på initiativ från KOU. Alla läkare på sjukhuset är 
inbjudna en fredag lunch i månaden till gemensamt möte med föredrag. Föredragen har såväl 
klinisk som vetenskaplig anknytning och ansvaret för respektive fredag roterar mellan 
verksamhetsområdena. Under 2020 har endast ett par Grand Round kunnat genomföras på grund 
av pandemin. 
 
Utbildning 
Under året har vi haft läkarstudenter från MMK, KI Solna på VFU (verksamhetsförlagd 
utbildning). Både studenter och handledare har varit mycket nöjda. Ambitionen är att bygga ut 
samverkan med KI och att ha fler studenter framöver.  
 
Vi har deltagit i sjukhusgemensam planering av ST-projekt och kurser, inte minst EBM. 
 
Journal Club 
För att höja den vetenskapliga nivån på verksamhetsområdet har vi under hösten börjat med 
regelbunden journal club specialitetsvis.  
 
Planer 
Under året har vi sett behovet av forskningssköterska på deltid. Vi har påbörjat 
rekryteringsprocessen. 
 
Sammanfattning 
Året har varit annorlunda för oss alla på många sätt. Trots detta har en hel del FOUU-aktiviteter 
fortgått om än i lägre takt och omfattning än vad vi hade hoppats på. 
 

2. Säker vård 

Verksamhetsområdet arbetar systematiskt med patientsäkerhet och kvalitet i enlighet med 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och arbetet sker i enlighet med patientsäkerhetslagen (SOSFS 

2010:659). Arbetet utförs kontinuerligt under året genom verksamhetsstyrning, uppföljning av 

verksamhetens kvalitetsmått och avvikelser.  

 

Verksamhetsområdets resultat analyseras i jämförelse med resultat i nationella kvalitetsregister 

och SKR:s öppna jämförelser. 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 i ärendet 
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Antal ärenden från Patientnämnden 2020 
 

Vård-
inrättning 

Vård och 
be-

handling 

Kommu-
nikation 

Adminis-
tration 

Tillgäng-
lighet 

Orga-
nisation 

Resultat Summa 
Antal 
indi-
vider 

Kirurgi 8 8 1 1  2 20 6 

Ortopedi 4     2 6 2 

Urologi 1   1 0  2 1 

Totalt 13 8 1 2  4 28 9 

 

 

Antalet ärenden till Patientnämnden 2020 har minska kontra 2019 (45 st anmälningar).  

På grund av pandemin har färre elektiva ingrepp inom verksamhetsområdet utförts vilken 

kan vara en förklaring.  

 

När anmälan sker till Patientnämnden sorteras ibland individens anmälan in under flera 

olika rubriker, därav kolumnen antal individer. 

 

LÖF 

Anmälningsår Antal individer Ersatt Inte ersatta 
Under 

utredning/handläggning 

2018 53 25 28 0 

2019 47 22 23 2 

2020 38 12 14 12 

 
Över de tre åren står ortopedin för i snitt 2/3 av anmälningar och ersatta skador. Därefter kommer 

kirurgin och minst antal har urologin med bara någon/några per år.  

 

Avvikelserapporter  

2020 har VO KOU rapporterat in vårdavvikelser (händelse enl. handläggare) i HändelseVis enligt 

följande: 

 

 
Risk Tillbud Negativ händelse Antal total 

Totalt VO 18 7 13 38 

Läkare kirurgi 5 5 4 14 

Läkare ortopedi 1 0 2 3 

Läkare urologi 4 1 0 5 

KOU ledning 1 0 2 3 

KOU-mottagningen 7 1 4 12 
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År Antal avvikelser 

2012 21 

2013 11 

2014 20 

2015 16 

2016 84 

2017 40 

2018 56 

2019 99 

2020 52 

 

Händelseanalyser 

Vi har handlagt sex händelseanalyser inom verksamhetsområdet 2020 där vi också har haft ST-

läkare involverade i arbetet. 

 

Lex Maria 

De händelseanalyser vi har gjort under 2020 väntar på beslut hos chefläkare om de ska Lex 

Maria anmälas eller inte.  

 

Läkemedelshantering 

Rutiner för enkel läkemedelsgenomgång i samband med in- och utskrivning i slutenvård finns 

och läkargruppen påminns regelbundet och på olika sätt om att följa dessa rutiner. Det finns 

inget enkelt sätt att mäta följsamheten till rutinen utan det måste tas fram manuellt. Under 

2020 har vi kontrollerat följsamheten till läkemedelsgenomgång vid inskrivningen regelbundet i 

slutenvården.  Vi ser en successiv förbättring under året. 

Se nedan diagram.  
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Vid utskrivning erhåller patienten ett trygghetskvitto där enkel läkemedelsgenomgång ska ingå.  

Av de patienter som skrevs ut direkt till hemmet erhöll totalt 77 % (2019 75 %) ett 

trygghetskvitto (kirurgpatienter 77 % samma som 2019, ortopedpatienter 76 % 2019 75 % och 

urologpatienter 76 % kontra 66 % 2019).  

 

Våra läkemedelsfavoriter i TakeCare samt rutiner gällande läkemedelsförskrivning följer Kloka 

Listan och Strama:s antibiotikarekommendationer. 

 

Förskrivning av receptposter cephalosporiner var 504 poster 2019 till 303 poster 2020 

Gällande förskrivningen av receptposter Diklofenak från 146 poster 2019 till 137 poster 2020. 

 

Rutiner för remisshantering och informationsöverföring 

Vi följer det regelverk som finns på Vårdgivarguiden gällande remisshantering.  I 

dokumenthanteringssystemet Centuri har vi också lokala rutiner gällande bland annat 

remissbedömning samt bevakning och vidimering av provsvar vid frånvaro.  

 

Vi har fungerande rutiner för att månadsvis att kontrollera följsamheten till denna rutin.  

 

Basala kläd- och hygienrutiner 
Vi arbetar ständigt med att följa samt följa upp basala kläd- och hygienrutiner. Sjukhuset 

deltar i PPM 2 ggr/år samt gör däremellan göra interna BHK mätning upp till åtta 

gånger/år för att belysa följsamheten.   

 

90 % av medarbetarna har gjort utbildningen Basal hygienrutiner på Lärtorget. 
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Vi har under året genomfört två hygienronder på KOU-mottagningen för att säkerställa 

följsamhet till gällande hygien- och skyddsrutiner. 

 

Gällande miljömålet uteliggande plagg över 30 dagar redovisar vi 14 %. Målvärde för STS 

var <27% 

Kommunikation 
För att säkerställa att informationsöverföringen (kommunikativt) ska ske så standardiserat 

som möjligt mellan alla yrkesgrupper vid överrapporteringar, uppmuntras användning av 

SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation).  

 

Under pandemin har kommunikationen varit en utmaning på grund av bristande lokaler. 

Vi har då inte kunnat träffas fysiskt utan möten har i stället blivit digitala. 

 

Tillgängligheten till digitala verktyg för möten, exempelvis Zoom och Teams, har varit 

begränsad på Södertälje sjukhus.  

 

De digitala verktygen har även en begränsning då systemen inte är tillräckligt säkra för 

att dela patientinformation 

Gemensamma utbildningar 

Det har varit en svårighet med utbildningar då fysiska mötesrum satt begränsningar samt att 

de digitala lösningarna inte fungerar på våra tunna klienter, ex Teams och Zoom. 

Ex på internutbildningar under året är:  

Praktisk och teoretisk strålskydd, antibiotikaanvändning, enkel läkemedelsgenomgång, 

smärtbehandling, diagnostiska fel, behandlingsbegränsningar, rutiner i Covidvården och 

bemötande.   

 

WHO:s checklista 

WHO:s checklista vid operationer används rutinmässigt vid alla ingrepp, både akuta och elektiva. 

Denna checklista har ytterligare ökat säkerheten vid operationer inom VO:t.  2020 utfördes ca 

1000 färre operationer än 2019 på grund av pandemin (2019 4071 st operationer). WHOs 

checklista är en av våra sjukhusspecifika kvalitetsindikatorer 2020. 

 

Kvalitetsindikatorer 

Sjukhusgemensamma kvalitetsindikatorer 

 Obesitasoperation, täckningsgrad SOReg: Vi redovisar en täckningsgrad på 100% 

(målvärde ej satt). 

Akuta kolecystiter, täckningsgrad GallRiks: Vi redovisar ett resultat på 94 %. (målvärde 

90%). 

Andel kolecystiter <75 år som opererats under vårdtillfället: Vi redovisar ett resultat på 88 

% (målvärde ej satt) 

 Täckningsgrad i bukväggsregistret: Vi redovisar ett resultat på 100 % (målvärde ej satt). 

 Sårrupturer efter elektiv bukkirurgi. (behöver ej redovisas 2020). 

 Höftfrakturer: Operation inom 24 timmar, Vi redovisar ett resultat på 74 %. (minimål 

70%,målvärde 75%). 

 Täckningsgrad i Rikshöft: Vi redovisar en täckningsgrad på 93 %. (målvärde 90%). 
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 Höftfraktur, dödlighet inom 30 dagar efter operation. Vi redovisar ett resultat på 15,1 % 

(målvärde ej satt). 

 Registrering i Frakturregistret. Vi redovisar en täckningsgrad på 95 % (målvärde ej satt) 

 Andel primära höft- och knäplastiker med korrekt antibiotikaadministration i relation till 

knivstart (behöver ej redovisas 2020). 

 Andel reoperation på grund av sårruptur efter öppen bukkirurgi inom 14 dagar (ej 

appendektomier) ( behöver ej redovisas 2020) 

 Laparoskopiska/robotassisterade kolonresektioner (behöver ej redovisas 2020). 

 

Sjukhusspecifika kvalitetsindikatorer 

 Patient-läkarkontinuitet vid elektiva ingrepp med åtgärdskod KED22 (Tur-P). Vi redovisar 

ett resultat på 53% (målvärde 44%). 

 Patient-läkarkontinuitet vid elektiva ingrepp med åtgärdskod JAB30 (Ljumskbråck) . Vi 

redovisar ett resultat på 61% (målvärde 39%). 

 

3. Patientfokuserad vård 

VO KOU hade två medarbetare som deltog i Humanistisk medicin under 2020. 

 

Stort fokus har legat på att ta emot de patienter som har behov av vård som inte kan anstå 

och att göra det under smittsäkra former.  För att kunna möta dessa patienter har vi 

genomfört en provperiod med digitala besök (Alltid öppet) inom kirurgi och urologi. 

 

En gång per månad genomför vi enkätmätningar på KOU-mottagningen för att efterhöra 

våra patienters syn på vårt bemötande/tillgänglighet.  Generellt visar dessa enkäter att 

våra patienter är mycket nöjda med den vård som erbjuds.  

 

För ett bättre omhändertagande av våra patienter har vi under året installerat en 

reception i vårt väntrum, något som både patienter och medarbetare efterfrågat. 

 

4. Effektiv vård 

Alla specialiteter har samlats inom samma vårdavdelning under pandemin vilket har ställt krav på 

gott samarbete och vi har fortsatt utveckla prioronderna.  

Den elektiva operationer har varit kraftigt reducerad på grund av Covid, tyvärr har detta lett 

till att fler patienter i år än i fjol har fått sin operation inställd med kort varsel. 

Vi har klarat av den akuta kirurgin. Den prioriterade kirurgin har vi också haft resurser att 

genomföra och denna patientgrupp har inte blivit lidande på grund av pandemin. 

Vi har jobbat med att få en samsyn på sjukhuset hur vi ska utnyttja den gemensamma 

operationsresursen på ett så optimalt sätt som möjligt. 

Möten och samarbeten 
Inom verksamhetsområdet arbetar vi aktivt med att förbättra våra processer och samverkar med 

andra verksamhetsområden för att möjliggöra detta. 
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Vi samarbetar även med de andra sjukhusen inom Regionen samt vårdgivare i vårdvalen för 

utveckling av vårdprocesser och för att reducera väntetiderna inom Regionen. 

 

Möten sker regelbundet med primärvården inom vårt område. Representanter för VO deltar i 

RPO-möten där våra specialiteter är representerade och även i specialitetsvisa möten i Regionen. 

 

Läkemedelsförskrivning 
Statistiken på VO:s förskrivning baseras på data hämtad från Regionens webbplats för 

uppföljning och analys (GUPS). 

 Totala receptkostnader (kr) Antal receptposter 

2018 9 038 720 28 686 

2019 7 988 531 23 170 

2020 5 890 729 17 729 

 

Följsamhet till Kloka Listan utan tillägg 

 
DU90 % 

Antal recept 
uttag 

2018 78 28 686 

2019 74 23 170 

2020 75 17 729 

 
 

 

5. Jämlik vård 

Sjukhuset har en utarbetad policy för bemötande av patienter med olika sexuell läggning, olika 

etnisk och religiös tillhörighet, funktionshinder och ålder. Denna policy är implementerad inom 

verksamhetsområdet. 

 

Av besökande patienter till vår öppenvårdsmottagning är cirka 46 % kvinnor och 54 % män.  

Sammansättningen inom personalgruppen vid VO speglar väl den mångkulturella befolkningen 

inom Södertälje sjukhus upptagningsområde.  

 

6. Vård i rimlig tid 

Patienter med icke livshotande och mindre allvarliga tillstånd planeras till mottagningsbesök 

eller slutenvård/dagvård i enlighet med reglerna för vårdgarantin (nybesök till mottagningen 

inom 30 dagar och till operation/behandling inom 90 dagar). Denna prioritering är helt 

oberoende av kön, ålder, etnicitet, civilstånd och social tillhörighet etc.  

 

På grund av pandemin har vi inte kunnat hålla den tillgänglighet vi planerat för eftersom större 

delen av sjukhusets resurser gått till patienter drabbade av Covid. Läkarna har därför 
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regelbundet fått gå igenom sina väntelistor för att se om de har patienter som måste prioriteras 

upp. 

 

Tillgänglighet 
Vi har fått fokusera på att våra resurser ska räcka till för att erbjuda vård till de patienter då vård 
inte kan anstå.  
 

7. Fokusområden rörande strategi och mål för kommande år  

Var god se bifogat styrkort för VO Kirurgi-Ortopedi-Urologi 2021. 

 

Kvalitetsbokslutet har utarbetats och sammanställts av medarbetare inom verksamhetsområdet 

och på sjukhuset i samarbete med ledningsgruppen. 


