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Inledning 

Mallen för patientsäkerhetsberättelsen utgår från lagkrav och följer strukturen för den nationella 
handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. 
 

För att kunna nå den nationella visionen ”God och säker vård – överallt och alltid” och det nationella 

målet ”ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada”, har fyra grundläggande förutsättningar 

identifierats i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet: Engagerad ledning och tydlig 

styrning, en god säkerhetskultur, adekvat kunskap och kompetens och patienten som medskapare. 

Dessutom har fem nationella fokusområden valts ut vilka ligger som grund för innehållet i mallen för 

patientsäkerhetsberättelsen (se även i figur): 

 

- Öka kunskap om inträffade vårdskador 

- Tillförlitliga och säkre system och processer 

- Säker vård här och nu 

- Stärka analys, lärande och utveckling 

- Öka riskmedvetenhet och beredskap 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024” 
 
Mallen är framtagen inom ramen för kunskapsstyrningsorganisationen, på uppdrag av den nationella samverkansgruppen 
(NSG) inom patientsäkerhet, 2021-09-23.  
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SAMMANFATTNING 

 

VO Paramedicin har under året arbetat med en rad förbättringsåtgärder för att öka patientsäkerheten. De 
tre viktigaste åtgärderna finns utförligare beskrivna längre fram i berättelsen och sammanfattas nedan. 
 

1. Analys av återinskrivningar utökar uppdraget för utskrivningsteamet på akutmottagningen 
 

2. Intervjuer med patienter inom slutenvården leder till ökad tillit och delaktighet 

 
3. Alltid Öppets gruppmötesfunktion har konsekvens- och riskbedömts och ökar tillgängligheten 

genom att möjliggöra träning på distans 
 
 
 Verksamhetsområdets prioriterade aktiviteter för att öka kvaliteten och patientsäkerheten nästkommande 
år, planeras inom följande områden: 
 

- Patientdelaktighet 
 

- Nutritionsomhändertagandet på sjukhuset 
 

- Samverkan 
 

- Kvalitetsmått och rutiner 
 

- Tillitskultur 
 

- Medarbetardrivet förbättringsarbete 
 

- Kompetensutveckling 
 

- Mål- och resultatuppföljning 
 

- Ledningens utveckling 
 

 
  

  



5 

 

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

 

Engagerad ledning och tydlig styrning  

Övergripande mål och strategier 

 

VO Paramedicin arbetar med egna styrkort, både övergripande för 

verksamhetsområdet och för varje enhet inom VO Paramedicin. Styrkorten har 

utformats utifrån Södertälje sjukhus uppdrag och mål i verksamhetsplanen och 

följer de målområden som Region Stockholm angivit: hållbar regional utveckling, hållbar arbetsgivare 

och långsiktig ekonomisk uthållighet. Resultatet följs upp i verksamhetsområdets ledningsgrupp, i 

samverkansmöten och på månadsuppföljningsmöten (MUM) samt inom respektive enhet. VO 

Paramedicin tar fram en egen verksamhetsplan varje år, där förutom styrkortet, även den strategiska 

inriktningen för verksamheten finns med. Styrkortets aktiviteter för målområdet hållbar regional 

utveckling inrymmer de aktiviteter som berör kvalitet- och patientsäkerhetsarbetet och redovisas 

nedan. 
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Organisation och ansvar 

 

VO Paramedicin samlar många olika yrkesgrupper i ett gemensamt verksamhetsområde. Medarbetarna 

arbetar i flertalet av sjukhusets processer, både inom både öppen- och sluten vård. 

Verksamhetsområdets organisationsbild ser ut som följer: 

 

 
 

VO Paramedicins ledningsgrupp (verksamhetschef och enhetschefer) - ansvarar för att ta fram 

verksamhetsområdets övergripande styrkort med mål och aktiviteter för kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbetet samt följer upp dessa. Verksamhetschef är ytterst ansvarig.  

 

Varje enhet – ansvarar för att ta fram egna styrkort som bryts ner från verksamhetsområdets 

övergripande styrkort. Respektive enhetschef gör detta tillsammans med sina medarbetare, ofta i 

samband med en planeringsdag. Utöver mål och aktiviteter i styrkort, arbetar varje enhet med 

förbättringsarbeten, som antingen finns i styrkortet, eller identifieras under året. Till sin hjälp har både 

ledning och alla enheter hjälp av förbättringstavlor. Uppföljning sker på arbetsplatsträffar, 

förbättringstavlor och ibland samverkansmöten. 

  

FoUU-gruppen – ansvarar för kvalitet- och patientsäkerhetsarbetet inom sitt uppdrag. Medlemmarna i 

FoUU-gruppen kan under året få i uppdrag att leda någon eller några aktiviteter i verksamhetsområdets 

styrkort eller att facilitera enheternas förbättringsarbete på olika sätt. För att intensifiera 

verksamhetsområdets arbete med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor, har ett uppdrag som 

verksamhetsutvecklare med inriktning mot patientsäkerhet och kvalitet (PSK) tillsatts under året. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

 

Intern samverkan - VO Paramedicins medarbetare samarbetar mer eller mindre nära alla de 

avdelningar och mottagningar där de tjänstgör. Paramedicinare har stor vana av teamarbete och värnar 

detsamma. Varje paramedicinare kan ha ansvar för flera olika avdelningar och/eller mottagningar vilket 

kan upplevas splittrande och försvåra möjligheterna till samverkan. Dock medför arbetet på olika delar 

av sjukhuset, att den paramedicinska personalen ofta har god insyn i processen där de arbetar och en 

helhetssyn som kan vara fördelaktig i patientsäkerhetsarbetet.  Paramedicinare kan därmed 

uppmärksamma brister, positiva exempel och vara förmedlare av rutiner och standards mellan 

avdelningar. Exempel där paramedicinsk personal varit delaktig i avdelningarnas kvalitet- och 

patientsäkerhetsarbete under året är bland annat i olika utbildningar med syfte att öka kunskapen inom 

andningsgymnastik, hjärt-lungräddning, våld i nära relation, ergonomi- och förflyttningsteknik och 

utskrivningsprocessen. Arbetsgrupper tillsätts där behov uppstår, dessa kan vara såväl interna som 

involvera medarbetare inom andra verksamhetsområden. 

 

En av enhetens kuratorer har under året utbildats till Barnrättsombud. Samarbete är redan etablerat 

med Barnmottagningen och ASIH. Barnkonventionen är numera en lag som hälso- och 

sjukvårdspersonal är skyldiga att anpassa sin verksamhet efter. Det ställs nu krav på kunskap om barn 

rättigheter och målet är att arbeta fram riktlinjer och rutiner för hur dessa kan omsättas i våra 

verksamheter på sjukhuset. Barnrättsombudet kommer att utbilda personalen i barn och ungas 

rättigheter för att vi ska kunna anpassa vårt bemötande efter alla barn, både som patienter men också 

barn som anhöriga. 

 

Internt inom verksamhetsområdet arrangeras vanligtvis särskilda VO-möten 5-6 gånger om året för att 

sprida kunskap mellan yrkesgrupperna och öka kompetensen bland annat inom kvalitet och 

patientsäkerhet. Pandemin har dock medfört att VO-mötena under året ställts in och 

kunskapsspridningen har skett digitalt eller skriftligt istället. 

 

Extern samverkan - VO Paramedicin har en god samverkan med många externa samarbetspartners. 

Kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor är ett av de områden där samverkan sker. Det kan gälla rutiner 

och behandlingsriktlinjer för olika diagnosgrupper, delandet av förbättringsarbeten, olika 

utbildningsinsatser och ibland samverkansfrågor i sig. Nästan alla medarbetare ingår i olika 

regionövergripande nätverk inom sin profession, ibland även nationella. Även cheferna deltar aktivt i 

olika nätverk, framför allt regionövergripande. Under pandemin startade verksamhetschef för VO 

Paramedicin ett chefsnätverk med inriktning mot rehabilitering mellan Södertälje sjukhus och samtliga 

primärvårdsrehabenheter i vårt upptagningsområde. Sjukhusets utskrivningsteam, som organiseras 

inom VO Paramedicin men arbetar sjukhusövergripande, har sedan många år en väl utvecklad och 

framgångsrik samverkan med både kommuner och primärvård relaterat till utskrivningsprocessen.  

 

Enheten för logopedi har sedan tidigare ett upparbetat samarbete med skolor och  BVC-mottagningar i 

upptagningsområdet. Detta för att samverka kring patienter med behov av bredare insatser samt för att 

underlätta planering och omhändertagande. Under året har även ett närmare samarbete inletts med 

Capio Wasa BVC i syfte att kartlägga förutsättningar och behov av placering av en logoped på BVC för 

att på så sätt komma närmare patienterna samt för att underlätta samarbetet med primärvården. 

Enhetschef deltar även i samrådsfunktion med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i den del av 

verksamheten som styrs av vårdval. 
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En god säkerhetskultur  

 

VO Paramedicin arbetar aktivt för att skapa en kultur av tillit och där 

medarbetarna upplever att det är tillåtet att prata om misstag och att 

uppmärksamma varandra på brister. Det är inte enskilda insatser som krävs för 

att skapa en kultur där lärande och reflektion lyfts fram som framgångsfaktorer 

för en god patientsäkerhetskultur, utan det är ett långsiktigt och strategiskt 

arbete där inte minst cheferna är viktiga förebilder. Under året har samtliga enheter 

genomgått ”tillitsutbildningen” som kursledare för Humanistisk Medicin lett, en av dem 

utvecklingsledare i psykosocialt arbete inom VO Paramedicin och medlem i FoUU-gruppen. 

Återkommande tid för reflektion, utbildningsfrukostar och stående punkter om avvikelser och 

patientsäkerhet på arbetsplatsträffar är andra exempel som kan bidra till att främja en god 

säkerhetskultur. Verksamhetsområdet lyfter på olika sätt fram värdegrunden i olika beslut och bidrar 

på så sätt till ett gemensamt sammanhang där ”patienten först” har en central roll.  

 

Verksamhetsområdets medarbetare har ett stort engagemang i frågor som rör förbättringsarbete och 

har vana av att arbeta med de faktorer som påverkar resultatet, bland annat en öppen kommunikation, 

att våga testa nytt och tillåta varandra att misslyckas. En utgångspunkt som verksamhetsområdet har, 

är att alla medarbetare strävar efter att göra ett så bra jobb som man kan, och att det bidrar till känslan 

av tillfredsställelse på arbetet. Att göra ett bra jobb innefattar att inte skada och att utveckla 

verksamheten där man arbetar. Nöjda medarbetare formar ofta en god arbetsmiljö och således hänger 

arbetsmiljön och patientsäkerheten ihop. Resultaten påverkar varandra. Se även bild under rubriken 

”Patienten som medskapare”. Verksamhetsområdets senaste resultat av Hållbart 

Säkerhetsengagemang (HSE) följer nedan. 
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Resultatet presenteras och följs upp i de sammanhang där det passar bäst. Alltid i ledningsgrupp, 

samverkansgrupp och på respektive enhet. En handlingsplan görs för verksamhetsområdet samt för 

respektive enhet, som också får egna resultat. Ofta läggs någon del av HSE med som mål och 

aktivitet/er i styrkortet.  Generellt sett får VO Paramedicin fina resultat på HSE vad gäller frågor om 

patientsäkerhetskultur vilket visar att det målmedvetna arbete verksamhetsområdet lägger ner på 

kulturfrågor ger resultat.  

Adekvat kunskap och kompetens 

 

Medarbetarna inom VO Paramedicin är kunskapstörstiga och det finns en stor vilja 

att kompetensutveckla sig inom sin profession. Kvalitet- och 

patientsäkerhetsfrågor ingår ofta som självklara delar av de utbildningar som 

erbjuds. Verksamhetsområdet strävar efter att kompetensutveckla personalen inom 

ramen för vårt uppdrag på sjukhuset, vilket har varit svårt under pandemin. Många planerade utbildningar, 

både för chefer och medarbetare har ställts in eller skjutits fram, medan några har hållits digitalt. 

 

Ett av uppdragen som verksamhetsutvecklare inom PSK kommer att ta sig an  under 2022, är att 

inventera behovet av kompetensutveckling inom kvalitets- och patientsäkerhetsområdet. Det kan också 

innebära att inventera behovet av kvalitetsmått och andra sätt att utvärdera kvaliteten inom de 

paramedicinska yrkesgrupperna.  

 

Verksamhetsområdet har sedan flera år arbetat med daglig avstämning inom yrkesgrupperna som ett sätt 

att arbeta behovsstyrt och för att utjämna arbetsbelastningen mellan medarbetarna. Vissa yrkesgrupper 

använder daglig avstämning varje arbetsdag året runt, medan andra yrkesgrupper använder det vid 

särskilda tillfällen som under sommarsemestern och andra längre ledigheter och när bemanningen är 

tillfälligt låg. Vid daglig avstämning bedömer medarbetarna patienternas behov utifrån prioriteringar där de 

patienterna med störst behov ska få hjälp först.   

 

Ett av uppdragen i FoUU-gruppen är som förbättringsledare lean. Tyngdpunkten för leanarbetet är det 

medarbetardrivna förbättringsarbetet. Till hjälp finns förbättringstavlor och olika verktyg. 

Förbättringsledare lean har högskoleutbildning 7,5 hp i lean och delar med sig av sin kunskap på olika sätt. 

VO Paramedicin har arbetat med lean under många år och arrangerat internutbildningar i 

förbättringsarbete sedan 2013. Hittills har 8 utbildningar hållits varav en bjudit in medarbetare från andra 

verksamhetsområden. Ytterligare en utbildning har riktats till chefer från VO Paramedicin och VO Vård. 

Under året har uppdragsinnehavaren slutat och en ny medarbetare tillsatts på uppdraget.  

Patienten som medskapare  

 

Patientens delaktighet är ett förbättringsområde vi arbetar med sedan många år 

och som vi tror att vi alltid kommer att behöva arbeta med. En hög andel av VO 

Paramedicins medarbetare, fler än 5 under 2021, har gått 

kompetensutvecklingsprogrammet Humanistisk Medicin som betonar patientens 

medskapande roll i vården. Verksamhetsområdet har varje år minst ett mål och en aktivitet i styrkortet 

som kopplar till patientdelaktighet. Vi har tidigare undersökt patienternas upplevelse av delaktighet i 

samband med behandling av paramedicinska yrkesgrupper, både i öppen- och sluten vård. Vi har även fått 

hjälp från studenter från OpenLab, som undersökt och kommit med lösningar på hur patienter kan göras 
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mer delaktiga i vården. Vi tar tillvara patienternas synpunkter på våra förbättringstavlor och uppmuntrar 

patienter att lämna synpunkter och klagomål. Medarbetarna tycker ändå inte att vi arbetar tillräckligt för att 

erbjuda patienterna att vara delaktiga i patientsäkerhetsarbetet. Nedan följer resultatet från senaste HME 

för VO Paramedicin. 

 

 
 

Under året har en av aktiviteterna i styrkortet, riktad mot patientdelaktighet, varit att ”öka tilliten och 

arbeta mot en god personcentrerad och behovsstyrd vård genom att undersöka patienternas upplevelse av 

vårdförloppet”. Målet var att intervjua 20 patienter och detta gjordes av utvecklingsledare inom VO 

Paramedicin. Vi har i år försökt att ha en mer öppen ansats och bjuda in patienterna att dela med sig av 

det som de anser vara viktigt. Syftet har varit att främja tilliten mellan vårdare och patient, öka patienternas 

delaktighet i vården och utveckla verksamheten. Patienterna, 9 män och 11 kvinnor, valdes ut slumpvis 

från sjukhusets vårdavdelningar och intervjuerna genomfördes under maj och juni 2021.  

 

Alla patienterna hade förslag på förbättringar. Spontant svarade hälften av patienterna att maten kunde 

förbättras. Övriga hade synpunkter på utformningen av avdelningen, till exempel tv, kyla och sängar. 

Merparten av patienterna har vid intervjun fortfarande frågor kring sin sjukdom de undrar över eller inte 

fått svar på. 17 av 20 patienter är nöjda med bemötandet och tycker att personalen är hjälpsamma, vänliga 

och trevliga. Tre patienter upplever sig inte blivit bra bemötta. Sammantaget framkommer det att 

patienterna, trots att de varit isolerade på sina rum på grund av covid-19, lägger märke till hur respektive 

avdelning fungerar och vilket arbetsklimat som råder. Patienterna kan lätt känna av vårdgivarens 

kompetens, intresse för sina arbetsuppgifter och eventuella resursbrister; både gällande positiva och 

negativa aspekter. Det faktum att alla tillfrågade patienter valde att delta och att alla hade 

förbättringsförslag talar för att den här typen av intervjuer och inhämtning av feedback från våra patienter 

borde genomföras regelbundet.  

 

Vi tänker oss att medbestämmande och patientmedverkan kan leda till värdeskapande möten som i sin tur 

ger vårdpersonalens arbetstillfredsställelse. En modell för att beskriva detta har tagits fram av 

utvecklingsledare inom VO Paramedicin och följer nedan. 
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För att tillmötesgå patienternas och särskilt närståendes behov av information och ett tillgängligt sjukhus 

trots besöksförbud och senare besöksbegränsningar under pandemin, öppnades en särskild 

närståendetelefon upp under helgtid i samband med samtliga pandemivågor. Närståendetelefonen 

bemannades av paramedicinsk personal från alla yrkesgrupper. En rutin skapades för att standardisera 

arbetssättet och underlätta för personalen att svara upp mot de frågor och det behov som kunde 

framkomma via telefon. Denna ”tjänst” var mycket uppskattad av de närstående som fick tala med en 

fysisk person som kunde hjälpa till både med praktiska ärenden som att lämna saker till patienterna och 

kunde lugna och trösta. Stödet med närståendetelefonen har också varit mycket uppskattat av akutens och 

vårdavdelningarnas personal som i mindre utsträckning blivit avbrutna i sitt patientarbete. 
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AGERA FÖR SÄKER VÅRD 

 

Öka kunskap om inträffade vårdskador  

Har vården varit säker?  

 

VO Paramedicin deltar i punktprevalensmätningen Basala hygien- och klädregler 

(BHK) där följsamheten observeras på avdelningar och mottagningar. Under årets 

mätningar har deltagande paramedicinare haft 100% följsamhet. Information och 

positiv återkoppling sker till medarbetarna i de olika och observerade enheterna för att 

bibehålla det goda resultatet. 

 

Händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada rapporteras i Händelsevis. 

Vårdavvikelser rapporteras, utreds och följs upp som risker, tillbud eller negativa händelser. Sannolikt sker 

en underrapportering i Händelsevis. Störningar som inte är direkt patientrelaterade, utan mer av 

organisatorisk karaktär, till exempel relaterade till arbetssätt, sätts upp som störningar på 

förbättringstavlorna och hanteras där. Många avvikelser skickas även direkt vidare för hantering till den 

vårdavdelning eller mottagning där avvikelsen skett. 

 

VO Paramedicin har under året inte haft någon händelse som bedömts som så allvarlig att den föranlett 

Lex Maria anmälan. Däremot har verksamhetsområdet varit delaktiga och involverade i utredningar kring 

allvarliga händelser i andra processområden, till exempel ”Missad stroke”. Återkoppling har skett till 

arbetsterapeutgruppen av chefläkare och verksamhetschef. En del av lärandet i utredningen av den 

allvarliga händelsen, är att hela teamet kring patienten måste fungera och att förbättringsarbetet med 

strokeprocessen behöver prioriteras framöver. 

Tillförlitliga och säkra system och processer  

Hur tillförlitliga är arbetsprocesser och system?  

 

Verksamhetsområdets viktigaste arbetsprocesser och system för att upprätthålla en 

god kvalitet och patientsäkerhet redovisas i bilaga 1. Då verksamhetsområdet är så 

brett med många olika yrkesgrupper är det vissa arbetsprocesser och system som är 

generella för hela verksamhetsområdet, och andra specifika och relaterat till en yrkesgrupp. 

Sammanfattningsvis är det olika forum för kompetensutveckling, identifierade förbättringsområden, 

patienternas synpunkter och resultatuppföljning som utgör de viktigaste arbetsprocesserna och systemen 

som påverkar kvalitet och patientsäkerhet inom verksamhetsområdet. 

 

Säker vård här och nu  

Är vården säker idag?  

 

Fallskador är ett riskområde där arbetsterapeuter och fysioterapeuter har god 

kunskap om förebyggande åtgärder. En tvärprofessionell arbetsgrupp skulle ha 

startat under året på initiativ från VO Vård, där arbetsterapeut och fysioterapeut var 
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tänkt att ingå. Syftet är att minska risken för fallskador på vårdavdelning. På grund av pandemin har detta 

förbättringsarbete skjutits fram. 

 

Återinläggningar är ett annat riskområde som utskrivningsteamet studerat för att förbättra 

utskrivningsprocessen. En journalgranskning av 72 st patienter som återinlades inom 30 dagar efter 

utskrivning utfördes under 2020 och resultatet presenterades i olika forum under året. Samtliga patienter 

hade varit inskrivna i WebCare, som är ett kommunikationsverktyg för samordning vid utskrivning mellan 

slutenvård, kommun och primärvård. Resultatet visar att det är en mycket skör grupp som studerats, de 

flesta hade avlidit 1,5 år senare. De vanligaste diagnoserna var ohållbar hemsituation, infektion, nedsatt 

allmäntillstånd, hjärtsvikt, fall i hemmet och KOL. Faktorer som studerades var återinskrivningsorsak, tid 

till återinskrivning, andel med kognitiv svikt/demensdiagnos, pat eller anhörig signalerat ohållbar 

hemsituation (första vårdtillfället), kontakt med UST och bib på sjukhuset, SIP på sjukhuset och i 

hemmet, om anhöriga varit delaktiga vid utskrivningsplanering, kontakt med dsk/hemsjukvård, kontakt 

med primärvårdsrehab. Resultatet kan sammanfattas under rubrikerna: 

- Tillgänglighet 

- Flexibilietet 

- Samverkan 

De flesta patienter kommer tillbaka på grund av medicinska orsaker trots kontakt med 

vårdcentral/hemsjukvård. Den medicinska hjälpen räcker inte/är inte tillräckligt tillgänglig när patienten 

börjar må sämre. Ohållbar hemsituation orsakas ofta av ett tillfälligt medicinskt problem som ger nedsatt 

allmäntillstånd, nedsatt intag av mat och dryck och så vidare. Det är av stor vikt att vi förstår mer om hela 

vårdkedjan för denna patientgrupp för att förbättra vården för de multisjuka äldre. 

 

Utifrån rapporterade avvikelser noteras en risk för vårdskada hos patienter med sväljsvårigheter, s k 

dysfagi. Logopeder ansvarar för att bedöma sväljfunktionen och utifrån denna ordinera 

konsistensanpassningar alternativt sondmatning. I de fall där personal och/eller anhöriga frångår de 

ordinationer som ges riskerar patienten att aspirera mat och dryck vilket i förlängningen kan leda till s k 

aspirationspneumoni. I avvikelserapporteringen för året noteras att patienter har drabbats av 

återinläggning till följd av aspiration. 

Riskhantering  

Beskriv hur ni arbetar med att minimera riskerna/förbättra resultaten inom identifierade områden. 

Som tidigare beskrivits arbetar verksamhetsområdet med medarbetardrivet förbättringsarbete när vi 

identifierat förbättringsområden/riskområden. Verksamhetsområdet har inte någon stor vana av att arbeta 

med riskbedömningar inom patientsäkerhetsområdet, utan använder främst riskbedömningar inom 

arbetsmiljöområdet.  

Vad gäller förbättringsarbetet för att minska återinläggningar, har utskrivningsteamet fått ett uppdrag att 

även bemanna akutmottagningen med en arbetsterapeut och en fysioterapeut. Syftet är bland annat att 

minska behovet av slutenvård för gruppen multisjuka äldre genom att undvika inläggning av annan än 

medicinsk orsak. Uppdraget startade under hösten 2021 och fortsätter under 2022.  

Ett annat pågående arbete för att förbättra vården för multisjuka äldre, är den samverkan mellan 

sjukhuset, kommunerna och primärvården som initierats under 2020/2021. Detta som ett led i sjukhusets 

huvudstrategi ”Bättre hälsa för multisjuka äldre”. Under året arbetade konsulter från Helseplan med att 

kartlägga samverkan och ta tillvara erfarenheter från pågående samarbeten under covid-19 pandemin. 

Flera nyckelpersoner, bland andra från utskrivningsteamet intervjuades. Rapporten från intervjuerna ligger 
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bland annat till grund för den fortsatta utvecklingen av Nära vård i Södertälje och omkringliggande 

kommuner. 

Stärka analys, lärande och utveckling  

I vilken mån förbättras system och arbetssätt utifrån tillgänglig information? 

Avvikelser 
 

Som en del i verksamhetsområdets arbete med en god tillitskultur ingår att skapa 

ett klimat i arbetsgruppen där det är tillåtet att göra misstag och att betona lärandet 

av negativa händelser. Detta är ett ständigt pågående arbete som går hand i hand med det 

medarbetardrivna förbättringsarbetet. Hur vi samtalar kring avvikelser och hur de sedan hanteras av 

chefer, kollegor och följs upp, är viktigt för att medarbetarna ska anse att det är värt att rapportera. Varje 

ny medarbetare introduceras även i avvikelsehantering och utbildas i Händelsevis. Vi betonar att varje ny 

medarbetare just nu är våra viktigaste medarbetare, eftersom de kommer med nya ögon och vi 

uppmuntrar dem att ifrågasätta och uppmärksamma brister och arbetssätt. 

    

Under året har följande vårdavvikelser rapporterats inom VO Paramedicin. 

 

Vårdavvikelser Händelsevis VO Paramedicin 2021 Antal 

Risk 2 st 

Tillbud 12 st 

Negativ händelse 22 st 

 

Fördelningen mellan yrkesgrupperna enligt nedan. 

 

Yrkesgrupp Antal 

avvikelser 

Ledning/Utskrivningsteam 2 st 

Arbetsterapeut 7 st 

Dietist 18 st 

Kurator/Psykolog 1 st 

Fysioterapeut 3 st 

Logoped 5 st 

 

En överväldigande majoritet av avvikelserna handlar om dietisternas uppmärksammade brister hos 

vårdpersonalens följsamhet till ordinationer, till exempel vikt, kostordinationer och mat- och 

vätskeregistrering. Detsamma kan ses hos logopederna vars avvikelser till exempel handlar om bristande 

följsamhet till ordination av konsistensanpassningar. Nutritionsomhändertagandet är ett stort och 

omfattande förbättringsområde för sjukhuset. Övriga yrkesgruppers avvikelser är mer blandade.   
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Varje händelse utreds var för sig av enhetschef eller verksamhetschef. Där flera brister uppmärksammas, 

såsom för dietister, krävs särskilda insatser. Under året har dietisterna återstartat sitt interna arbete med 

förbättringstavla, samarbetat med sjukhusapotekare kring ordination av sondnäring, ändrat arbetssätt för 

att vara mer närvarande på avdelningarna samt genomfört en organisationsförändring och organiseras nu 

tillsammans med logopederna med gemensam chef. En stor del av det återstående arbetet är det 

patientnära förbättringsarbete som måste ske tillsammans med andra verksamhetsområden, främst VO 

Vård. Det bedöms som mer komplicerat, eller komplext, och kommer att vara i fokus under 2022.  

  

Klagomål och synpunkter 

 

Synpunkter och klagomål kan komma till verksamhetsområdet från olika vägar. Vanligtvis är det 

medarbetarna själva som tar tillvara synpunkterna eller klagomålen i patientmötet. Dessa synpunkter eller 

klagomål hanteras inom den egna enheten, oftast via förbättringstavlorna. Verksamhetsområdet för ingen 

statistik på inkomna synpunkter eller klagomål som kan redovisas i tabell. VO Paramedicin får heller inget 

eget resultat från Nationella patientenkäten, men enskilda kommentarer kan rikta sig till paramedicinare. 

Under året har inget enskilt ärende från Patientnämnden eller IVO inkommit, däremot har paramedicin 

deltagit i utredningar inom andra processområden.  

Öka riskmedvetenhet och beredskap  

Kommer ni att arbeta patientsäkert i framtiden? 

 

Verksamhetsområdet har dragit lärdom från pandemin och har använt den 

slutrapport som gjordes efter första vågen 2020, till att organisera krisledning och 

medarbetare även under kommande pandemivågor. De framgångsfaktorer som 

identifierades då var: 

- Starkt kollegialt stöd 

- Förmåga att förstå sin roll och betydelse för ett gemensamt mål 

- Proaktivitet 

- Spetskompetens 

- Följsamhet till hygienrutiner 

- Betydelsen av samverkan 

I slutrapporten identifierades även ett antal brister och förslag till förbättringar som vi arbetat med under 

året. 

 

Under året har VO Paramedicin under ledning av informationssäkerhetssamordnare, genomfört 

informationssäkerhetsgenomgångar och informationssäkerhetsdeklarationer. Ledningsgruppen har haft en 

workshop för att identifiera verksamhetsområdets risker inom området och en handlingsplan för dessa är 

framtagen. En av åtgärderna var att uppdatera reservrutinerna för Take Care/WebCare och Ascom vilket 

gjordes under året. 
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MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 

 

VO Paramedicin utgår ifrån de inriktningar och strategier som sjukhuset satt upp och de fokusområden 

som sjukhuset valt att prioritera. Vi har ännu inte färdigställt styrkortet för 2022, men inom området för 

kvalitet och patientsäkerhet kommer verksamhetsområdet att ha aktiviteter enligt nedan. 

 

- Patientdelaktighet 

Uppföljning av patientintervjuer genomförda 2021. Presentation för paramedicinare på VO-möte 

med diskussion och reflektion kring resultatet. Formulering av nytt mål och aktiviteter för 2022 

med mål att öka delaktighet och tillit i vardagen med fokus öppenvård. Under året även 

återkoppling av resultatet till kostcontroller, med flera. 

 

- Nutritionsomhändertagandet på sjukhuset  

Under året kommer fokus vara på det patientnära nutritionsomhändertagandet och på att öka 

följsamheten till givna ordinationer. Riskområdet behöver lyftas sjukhusövergripande och 

förbättringsarbetet involverar andra process- och resursområden. I detta arbete behöver VO 

Paramedicin hjälp. 

 

- Samverkan 

Fokusområdet multisjuka äldre med stort slutenvårdsbehov inkluderar våra externa 

samverkansparter kommun och primärvård. Utskrivningsteamets arbete på akuten fortsätter 

under året och samverkansformer för den Nära vården förväntas utvecklas. Samverkan sker 

också inom respektive yrkesgrupper i olika nätverk vilka till stor del förväntas återupptas under 

2022. 

 

- Kvalitetsmått och rutiner  

Verksamhetsområdet kommer att arbeta för att ha uppdaterade rutiner för patient 

omhändertagandet och identifiera områden där rutiner saknas och åtgärda det. Parallellt med 

detta arbete kommer en kartläggning av använda och önskvärda kvalitetsmått att göras. Det är 

idag endast logopedmottagningen som i avtal eller i andra överenskommelser specifikt följs upp 

med kvalitetsindikatorer. 

 

- Tillitskultur 

En del av FoUU-uppdraget som utvecklingsledare inom psykosocialt arbete kommer under året 

ägnas åt att följa upp och fortsätta med den tillitsutbildning som genomförts under 2021. Hela 

verksamhetsområdet och respektive yrkesgrupper kommer på olika sätt att arbeta med 

tillitsfrämjande aktiviteter för att behålla den på  många sätt goda kultur som idag råder. 

 

- Medarbetardrivet förbättringsarbete 

Ett av sjukhusets fokusområden är att utveckla det hållbara ledarskapet som aktivt stödjer 

medarbetarnas förmåga att utveckla vården. VO Paramedicin kommer med ledning av 

förbättringsledare inom lean att fortsätta utveckla både ledarnas och medarbetarnas roller i 

förbättringsarbetet och fortsätta driva förbättringsarbeten som tidigare beskrivits inom 

verksamhetsområdet.  

 

- Kompetensutveckling  
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Det finns ett behov och en önskan om att både intern och extern kompetensutveckling kommer 

igång under året. Den yrkesspecifika interna kompetensutvecklingen har fortgått, men den 

verksamhetsövergripande har skjutits fram och externa kurser och konferenser har ställts in 

under pandemin. Förhoppningen är att kompetensutvecklingen kan återgå till det normala under 

2022. 

 

- Mål- och resultatuppföljning 

Under pandemins olika vågor ställde verksamheten om till krisledning och ett ändrat arbetssätt 

för både ledningen och medarbetarna. Det innebar att arbetet med styrkort och uppföljningar 

fick stå tillbaka något. För att tydliggöra verksamhetsområdets övergripande mål och riktning och 

paramedicins plats i sammanhanget på sjukhuset är det viktigt att mål- och resultatuppföljningen 

återgår till mer normal form under året.  

 

- Ledningens utveckling 

Ledningen har stor betydelse för god kvalitet och patientsäkerhet. Cheferna är förebilder och har 

stor påverkan på arbetsplatsens kultur och resultat. Arbetet för att behålla en engagerad ledning 

som med mod tar sig an det kommande årets utmaningar kommer att fortsätta tillsammans med 

verksamhetsområdets alla chefer. 
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Bilaga 1. Tabell för arbetsprocesser och system 

 

Verksamhetsområde Paramedicin 

 

 Process/system 

 

Status Åtgärdsplan (vid röd färg) 

1 Regelbundna 

yrkesmöten/internutbildning för 
kompetensutveckling 

  

2 Prioriteringsarbete för att göra rätt 
insats i rätt tid för rätt patient 

 Ständigt pågående 

3 Daglig avstämning för behovsstyrt 
arbete och utjämning av 
arbetsbelastning 

  

4 Rehabkoordination för samordning och 

stöd  runt rehabilitering och återgång 
till arbete eller annan sysselsättning 

  

5 Anhörig/närståendetelefon i samband 
med besöksbegränsningar för att möta 
patienters och närståendes behov av 
tillgänglighet under helgtid 

  

6 Hjälpmedelsprocess som 

förbättringsarbete för att undvika 
väntan på hjälpmedel i samband med 

utskrivning 

 Fokus under året på de svåra 

ärenden då till exempel inga 
anhöriga finns till patienten 

7 Samverkan i samband med utskrivning 

både med interna och externa parter 

  

8 Patientärendehantering relaterat till 
kuratorernas roll på sjukhuset 
 

  

9 Utbildning och föreläsningar om till 
exempel förflyttningsteknik och ”våld i 
nära relation” till personal inom andra 

verksamhetsområden 

 Har delvis skjutits upp på grund av 
pandemin 

10 Mål- och resultatuppföljning av 
aktiviteter och handlingsplan i styrkort, 

medarbetarenkät, intervjuer och 

synpunkter från patienter 

  

11 Strukturerad plan för att säkerställa 
dietistenhetens arbete med tillförlitliga 
och säkra system och processer 

 Behovet har synliggjorts och ett 
omfattande arbete krävs på 
sjukhuset. Dietistenheten behöver 
bl a arbeta med gemensamma 
rutiner, evidensbasering och 
konsensus 
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12 Dietistenheten arbetar med att 
etablera en förbättringsprocess för att 

synliggöra och stärka 
medarbetardrivna förbättringsförslag 
genom LEAN 
 

 Förbättringsledare inom lean har 
engagerats i arbetet 

13 Rekryteringsprocess på dietistenheten.  
Varit pågående under merparten av 
2021. Bemanning har dock försvårats 
av flera uppsägningar 

 I dagsläget bemannas 
dietistenheten endast med halv 
kapacitet trots oförändrat behov 

14 Utveckling och införande av 

strukturerad vård- och omsorgsplan i 
samband med behandling på 

logopedmottagningen 

  

15 Säkerställa användandet av 

Händelsevis och 
avvikelserapporteringar och 

återkopplingar enligt gällande rutiner 

  

16 Införandet av begränsad tid på 
väntelista (< 6 mån) på 
logopedmottagningen kvalitetssäkrar 
omhändertagandet och bidrar också till 

att vårdgivaren kan agera snabbare då 
patienter uppvisar vårdbehov som inte 
kan tillgodogöras inom det logopediska 
området 

  Processen ger också verksamheten 
bättre överblick över väntelistor 
och syftar till att erbjuda patienten 
en så snabb vårdinsats som möjligt 

17 Införa Alltid Öppet 
gruppmötesfunktion för att erbjuda 

träning på distans som alternativ till 
rehabilitering fysiskt på sjukhuset 

 Konsekvensanalys och 
riskbedömning genomförd. 

Funktionen testkörd. Rutin för 
distansträning och 

patientinformation ska fastställas. 

 

 

Förklaring 

 

 

 fungerar 

 arbete pågår, hinder finns 
 arbete ej påbörjat p.g.a. hinder, arbete ej påbörjat 


