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Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

1. Nationella riktlinjer, SBU-rekommendationer och regionala vårdprogram  
VO Röntgen tillämpar Nationella riktlinjer, SBU-rekommendationer, regionala vårdprogram inom de 
områden där sådana finns samt de arbetssätt som tagits fram för Standardiserade vårdförlopp (SVF). 
Målet är att tillgodose klinikernas behov av adekvata radiologiska utredningar. I de fall den önskade 
undersökningen inte är optimal för att besvara frågeställningen utifrån de senaste rönen, vilka finns 
beskrivna i aktuella vårdprogram och/eller i vetenskapliga tidskrifter, ändras undersökningsmetod så att 
frågeställningen kan besvaras på bästa möjliga sätt.  
 
2. Kvalitetsregister 
Inom den svenska radiologin finns ännu inga kvalitetsregister.  
 
3. Kvalitetsindikatorer till HSF 
VO Röntgen rapporterar inga indikatorer till HSF. 
 
4. Verksamhetsspecifika kvalitetsindikatorer 
Statistikverktyget Qlickview används för att följa upp VO Röntgens produktion och kvalité. Förutom 
produktion och väntetider för respektive modalitet följs även undersökning och svarstider kopplade till 
den medicinska prioriteten. Följande prioriteringar används idag: 
Akut – omedelbar undersökning. 
Inom 2 h 
Inom 12 h 
Inom 1-2 veckor 
Inom 3 veckor 
Inom 6 veckor 
 
Prioriteringen akut, inom 2 h och inom 12h uppfylls till 99 %. 
 
För prioriteringen 1-2 veckor är fördelningen något olika beroende på modalitet.  
DT uppfylls till 95 % 
MR uppfylls till 93 % 
Konventionella undersökningar uppfylls till 97 % 
 
5. Forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts under året inom verksamhetsområdet. 
Arbete med att optimera och kvalitetssäkra konventionell radiologi i samarbete med FE Strålfysik, 
Siemens, RaLF och modalitetsansvariga sköterskor har pågått under hela året. Metoder och protokoll har 
setts över och förändringar har gjorts med avsikt att minska stråldoser. 
 

Säker vård 

1. Verksamhetens strategier och fortlöpande arbete med att stärka patientsäkerhetskulturen (SOSFS 
2011:9).  
Medvetenheten kring patientsäkerhet bland de anställda är god. Vi arbetar för att förebygga och minska 
riskerna för vårdrelaterade skador, bland annat genom att aktivt försöka minimera riskerna för 
kontrastmedelsutlöst njurfunktionspåverkan. Patienter med hög risk för njurfunktionspåverkan undersöks 
i första hand med metod som inte kräver jodkontrastmedel. I de fall då jodkontrastmedel av diagnostiska 
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skäl måste användas, anpassas all dosering till den enskilde patienten. Analysprogrammet Omnivis 
beräknar vilken diagnostisk dos som undersökningen kräver och vilken dos som patientens aktuella 
njurfunktion tillåter.  
 
Vi tar hänsyn till riskerna med joniserande strålning. För att minimera stråldoserna till patienterna väljer vi 
därför, när så är lämpligt, att utföra undersökningarna med annan metod än den begärda, till exempel 
ultraljud eller MR. 
I de fall det är möjligt används lågdos-protokoll vid undersökning av urinvägar och lungor vid 
Datortomografen.  
 
2. Beskriv översiktligt arbetet med systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 
Statistikverktyget Qlikview används för att samla och visualisera data från röntgeninformationssystemet 
Sectra RIS. Aktuell produktionsdata och resultat presenteras översiktligt på sjukhusets intranät under 
Uppföljningsportalen. Ständigt förbättringsarbete i verksamhetens patientflöden görs löpande varje vecka 
i syfte att utnyttja modalitetsresurserna optimalt, uppnå minskade ledtider och kortare väntetider. 
 
Vid uppgradering av modaliteterna eller då nya undersökningsmetoder tas i bruk revideras metoder, 
arbetssätt och stråldoser i samarbete mellan metodansvarig personal, leverantörer och FE sjukhusfysik. 
 
3. Anmälningar till Patientnämnden (PaN) 
Under2020 har inga anmälningar gjorts till Patientnämnden (PAN).  
 
4. Patientskadeärenden från LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). 
VO Röntgen har inte haft några patientskadeärenden från LÖF under 2020. 
 
5. Avvikelserapportering  
Verksamhetschefen och enhetscheferna går gemensamt igenom händelser/rapporter av negativ art, som 
drabbat patient eller där risken för att en patient skulle drabbas.  
Detta hjälper oss i arbetet med att eliminera alla sådana processer i vår verksamhet eller förändra 
rutinerna för att förhindra upprepning. 
Händelser/avvikelser tas upp och diskuteras med inblandade/ansvariga personer samt diskuteras i 
personalgrupper (APT, kategorimöten etc.). 
Incidentrapport riktade mot VO Röntgen gås igenom på våra APT. 
 
2 st negativa händelser innefattar strålning och har rapporterats till Strålsäkerhetsmyndigheten. 
 
6. Händelse- och riskanalyser inom verksamhetsområdet  
VO Röntgen har inte utfört men deltagit i händelseanalys från annat VO under 2020. 
 
7. Antalet lex Maria-anmälningar och vilken typ av händelser. 
VO Röntgen har inte varit föremål för någon anmälning till Lex Maria under 2020. 
 
8. Remisshantering 
Skriftliga rutiner för remisshantering finns publicerat i Centuri.  
Remissöverföring mellan VO Röntgen och övriga vårdgivare sker genom det sammanhållna 
journalsystemet Take Care. Det finns även väl fungerande rutiner för pappersremiss från vårdgivare som ej 
använder elektroniska remisser. 
Under året har det SLL gemensamma projektet Vidaresändning av remiss (VAR), en lösning för elektronisk 
vidare sändning av remisser mellan samtliga röntgenutförare inom SLL implementerats fullt ut. Det medför 
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en större patientsäkerhet då remisser inte skickas mellan sjukhusen via fax eller internpost utan hanteras 
elektroniskt. 
Bild- & Demo enheten har det övergripande ansvaret för den analoga remisshanteringen, svarsdistribution 
och länkning av bilder till andra sjukhus etc. 
Remittenten får bekräftelse/kallelse per post när patienten bokats in för undersökning vid VO Röntgen. 
Patient som skall genomgå magnetkameraundersökning får bekräftelse per post på att remissen inkommit 
till VO Röntgen i de få fall som väntetid uppstår. 
 
9. Arbetet för att minska risker för vårdrelaterade infektioner (VRI). Följsamheten till basala kläd- och 
hygienrutiner.  
Personalen följer sjukhusets klädpolicy och basala hygienrutiner och deltar i sjukhusets gemensamma 
mätningsprogram. 
 
Hygienrutiner anpassade till den radiologiska verksamheten är utarbetade tillsammans med sjukhusets 
hygiensjuksköterska. Utbildning av samtlig personal i basala hygienrutinerna, Covid-19 rutiner och 
skyddsutrustning har genomförts vid flera tillfällen under året för alla medarbetare.  
 
10. Patientsäkerhetsarbetet relaterat till brister i kommunikation/information inklusive såväl 
kommunikation mellan vårdpersonal som mellan vårdpersonal och patient.  
Strukturerad informationsöverföring enligt SBAR praktiseras i samband med patientrapportering. 
 
11.  Redogör för kvalitetsarbetet avseende användning av medicinteknisk utrustning (MTP).  
Underhåll, uppgradering av hård och mjukvara samt implementation av nya förbättrade 
undersökningstekniker genomförs minsta 2 gånger per år på samtliga modaliteter. 
 
12. Patientnära analyser (PNA). 
VO Röntgen använder PNA-apparatur för patientnära analys av P-kreatinin i samband med 
kontrastmedelsundersökningar om aktuellt provsvar ej föreligger i Take Care. 
 
13. Säkerhetsutbildning.  
Strålskyddsutbildning genomförs regelbundet, minst 2 gånger per år, enligt anvisningar från 
strålskyddsmyndigheten SSM. 
Samtliga röntgensjuksköterskor genomför utbildning och tar körkort för de olika radiologiska 
utrustningarna finns på avdelningen. 
Utbildning i HLR hålls en till två gånger per år på KTC av utbildade instruktörer. 
Samtlig personal genomgår miljöutbildning, hygienutbildning, brandutbildning och DISA 
(datasäkerhetsutbildning) enligt sjukhusets fastställda plan. 
 
18. Rutiner finns för att identifiera misstänkta fall av kvinnomisshandel och barnmisshandel. 
VO Röntgen följer den handlingsplan för våld i nära relation som finns i Centuri. 
 
20.  Nya arbetssätt som haft betydelse för patientsäkerheten. 
Vid VO Röntgen pågår ett ständigt arbete med att utveckla de diagnostiska metoder som används. 
Nya protokoll med lägre stråldoser har tagits fram och implementerats under året. 
 
21.  Systematisk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. 
VO Röntgen har tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att bedriva verksamhet som innefattar 
joniserande strålning.  
Ett strålskyddsbokslut upprättas varje år i samarbete med FE Strålfysik, Huddinge och skickas till SSM. 
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I bokslutet rapporteras uppmätta diagnostiska standard doser (DSD) och hur deltagandet vid 
Strålsäkerhetsutbildningarna sett ut under det gångna året. 
 

Patientfokuserad vård 

1. Resultaten av Nationell Patientenkät 2018 
VO Röntgen ingår inte i Nationell Patientenkät. 
 
2. Beskriv hur klagomål och synpunkter tas emot, utreds och analyseras samt hur resultaten återkopplas 
till verksamheten 
Patienterna har möjlighet att komma med synpunkter och klagomål genom sjukhusets gemensamma 
funktionsbrevlåda, blanketter som finns tillgängliga i väntrum samt via 1177. 
Verksamhetschefen och enhetscheferna går gemensamt igenom klagomål/synpunkter som kommer till 
verksamheten. 
Synpunkter som lämnas in diskuteras i personalgruppen om det anses relevant. Den som lämnat in 
ärendet får återkoppling om så önskas. 
 
3. Verksamhetsområdets medverkan i programmet Humanistisk Medicin 
Under året har två medarbetare vid kliniken har deltagit i programmet Humanistiskt Medicin. Målet är att 
samtliga medarbetare ska få chans att delta. Den ökade medvetenheten om vikten av kvalitet i mötet med 
patienten hos deltagarna sprider sig till övriga medarbetare och höjer därigenom patientsäkerheten. 
 
4. Informationsmaterial om patienternas rättigheter 
Informationsmaterial finns tillgänglig för patienten i väntrummet samt på sjukhusets hemsida avsedd för 
allmänheten. 
 
5. Rutinerna för smärtlindring  
Målet är att varje röntgenundersökning ska utföras med minsta möjliga obehag eller smärta för patienten. 
Patienten ska vara adekvat smärtlindrad när hen kommer för röntgenundersökning. 
Om så inte är fallet kontaktas remitterande avdelning för åtgärd.  
Det finns skriftlig rutin för smärtlindring vid Nefrostomi inläggning. Remitterande läkare är ombedd att 
lägga in en tillfällig ordination av Stesolid i TakeCare. I det fall patienten behöver mer smärtlindring under 
ingreppet kan röntgensköterska administrera detta utefter ordinationen. 
 
 

Effektiv vård 

1. Pågående utvecklingsarbeten som syftar till att förbättra vårdprocesser 
Sedan några år tillbaka produktionsplanerar VO Röntgen systematiskt varje vecka och har genom det 
arbetet helt arbetat bort de tidigare väntetiderna till undersökning. Förbättringsarbete för arbetsflöden, 
metoder och identifierade störningar i verksamheten hanteras med hjälp av ”post-it-lappar” som 
personalen publicerar på förbättringstavla. Förslag och störningar redovisas och bearbetas regelbundet i 
anslutning till APT. 
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2. Samverkan med externa vårdgivare i syfte att förbättra processer 
Ett fortsatt gott samarbete med Karolinska sjukhuset Solna och Huddinge när det gäller DT och MR för att 
minska väntetider på ffa patienter i onkologisk behandling finns sedan tidigare. Funktionen för 
vidaresändning av remiss (VAR) är införd och har förkortat handläggningstiderna väsentligen. 

 
4. Läkemedelsförskrivning 
Läkemedelsförskrivningen vid VO Röntgen är till största del riktad mot patienternas förberedelser inför 
radiologiska undersökningar. I de undantagsfall då andra typer av läkemedel skrivits ut har man så långt 
som möjligt hållit sig till Kloka Listan.  
All läkemedelsförskrivning sker via läkemedelsmodulen i TakeCare. 
 

Jämlik vård 

1. Strategier och aktiviteter för att säkerställa en jämlik vård 
VO Röntgen bedriver vården i enlighet med sjukhusets värdegrund.  
Vården vid VO Röntgen tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla.  
Målet är att alla medarbetare ska beredas möjlighet att delta i utbildningsprogrammet Humanistisk 
Medicin. 
 
2. Klagomål eller avvikelser relaterade till ojämlik vård.  
Inga klagomål avseende ojämlik vård har inkommit under året. 
 
3. Rutiner rörande tolkservice  
När det av remissen framkommer att patienten har ett tolkbehov, så beställs tolk per automatik till 
undersökningstillfället om det finns tillräckligt tidsspann för att hinna ordna detta.  
Under 2020 medförde Covid -19 pandemin att Tolkservice inte tillhandahöll tolkar annat än via telefon. 
Inom vårt område är det omöjligt att använda telefontolk. Medarbetare på röntgen har fått bistå med 
tolkning vid behov. 
 
4. Rutiner för att identifiera misstänkta fall av barnmisshandel och anmälan till socialtjänsten vid 
misstanke om att barn far illa 
VO Röntgen följer den handlingsplan för våld i nära relation som finns i Centuri. 
 
5.  Utbildningsinsatser till personalen, med inriktning mot ökad kulturkompetens och mångfald 
En andel av VO Röntgens personal har en annan kulturell bakgrund vilket underlättar kommunikationen i 
mötet med patienter med språksvårigheter gällande svenska språket.   
Att öka patientperspektivet genom att VO Röntgens personal deltar i Humanistisk Medicin utbildning som 
sjukhuset erbjuder i kompetensutveckling för sina medarbetare.  
 
6. Anpassning till ålder (gäller både barn/unga och äldre) eller funktionsnedsättning 
Barnundersökningar utförs under förutsättning att vi inte behöver vidta speciella åtgärder i form av 
sedering eller övervakning.  
På avdelningen finns takliftar vid datortomograferna samt Magnetkameran som underlättar förflyttning av 
rullstolsburna patienter. Det finns även en mobil lift som kan användas vid behov.  
Vi försöker visa särskild omsorg om personer med bristande autonomi och språkproblem.  
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7. Beskriv hur besvärliga etiska problem hanteras inom verksamheten t ex frågeställningar om 
människovärde och om mänskliga rättigheter även i situationer med nedsatt autonomi. Beskriv vad som 
har gjorts inom dessa områden 
Vid VO Röntgen utgår personalen ifrån att alla patienter har lika värde oavsett ålder, kön, nationalitet och 
hälsotillstånd. Detta ligger till grund för diskussioner i olika mötesforum på avdelningen.  
 
8. Andra särskilda aktiviteter gjorts utifrån etiska perspektiv 
Vår prioritering sker oberoende av kön, ålder, etnicitet, civiltillstånd, social tillhörighet och sexuell 
läggning. 
 
VO Röntgen har en stor andel personal med mångkulturell kompetens vilket ger oss goda möjligheter att 
möta patienter med olika kulturell och språklig bakgrund och arbeta med jämlikhetsfrågor av kulturell 
karaktär. 
 

Vård i rimlig tid  

1. Prioriteringsutredningens riktlinjer 
Prioriteringsutredningens riktlinjer följs, så att patienter med livshotande sjukdomar och allvarliga tillstånd 
får vård utan fördröjning.  
Jourhavande radiolog och röntgensköterska nås dygnet runt via ett journummer.  
VO Röntgen har idag inga väntetider vilket ger oss möjlighet att handlägga samtliga patienter inom den 
medicinska prioriteringen. 
 
2. Öppettider och eventuella semesterstängningar/neddragningar 
VO Röntgen är bemannat dygnet runt. Mellan kl.22.00 och 07.00 granskas akuta undersökningar av 
radiologer hos TMC Tele Medicin Clinic som har sitt säte i Sydney Australien. Radiologerna har under 
jourtid beredskap i hemmet med inställelsetid om 30 minuter i händelse av katastrof eller större olycka.  
Samtliga specialistkompetenta radiologer kan jourtid granska undersökningar hemifrån vilket leder till 
minskade svarstider. 
 
3. Handikappanpassning och skyltning av avdelningar, mottagningar och andra verksamheter  
Avdelningen är handikappanpassad i den utsträckning det är möjligt med hänsyn till radiologisk utrustning. 

Fokusområden rörande strategi och mål för kommande år  

1. Fokusområden som verksamheten kommer arbeta för att under kommande år förbättra resultaten  
VO Röntgen planerar för att driftsätta Sectra Booking Service – SMSpåminnelsetjänst under året. 
Det innebär att patienter som har en bokning för röntgenundersökning får en påminnelse via SMS några 
dagar innan. Förhoppningen är att mängden uteblivna besök ska minska så att bokningsbara tider kan 
utnyttjas optimalt. Patientens telefonnummer hämtas ur TakeCare. Det innebär att det finns ett 
medgivande från patienten att telefonnumret får användas till SMSpåminnelse. 
 
Inom området strålskydd ligger fortsatt stort fokus på berättigande och optimering av 
röntgenundersökningar. Lokalt arbetar VO Röntgen med att optimera protokoll för att minska stråldoser 
och förbättra diagnostiken. Fokus för 2021 ligger på standardiserade svarsmallar och undersöknings 
protokoll ffa för SVF. 
Fortsatt produktionsplanering och optimering främst mot VO Akuten/Närakuten för att minska 
handläggningstiderna. 


