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Sammanfattning av 2020    
Verksamhetsområde Vård är organiserat i matrisorganisationen så att omvårdnaden och medarbetarna på 

enheterna finns under ett verksamhetsområde. Verksamhetscheferna arbetar i ett nära samarbete där 

medicinsk vård och omvårdnad möts. Totalt finns 160 vårdplatser inom verksamhetsområdet som är 

fördelat på; internmedicin, kirurgi, ortopedi, gynekologi, urologi, geriatrik, palliativ vård och ASIH 

(Avancerad Sjukvård i Hemmet).  

Verksamheten har under 2020 haft ambitionen att fortsätta utvecklingen av medarbetardrivet 

förbättringsarbete för att nå uppsatta kvalitetsmål i verksamhetsplanen. Många mål och aktiviteter var 

uppsatta i verksamhetsplanen för året men blev åsidosatta då arbetsmiljöfrågor och att upprätthålla en 

patientsäker vård under covid-pandemin tagit all tid. Stort fokus sattes på att upprätthålla och utveckla 

kunskap och arbetssätt relaterade till vårdhygien på avdelningarna. En stor del av andra förbättringsprojekt 

har fått stå tillbaka då inriktningen var utbildning i smittskydd och vårdhygien samt att anpassa lokalerna 

till smittsäker miljö för både medarbetare och patienter. Omfattande utbildningsinsatser har skett i hygien 

och smittskyddsklädsel på KTC, Kliniskt Tränings Centrum. Utbildningen har hållits av sjuksköterskor 

inom sjukhuset och letts av omvårdnadschef och verksamhetsutvecklare. Hygienronder har utförts på 

samtliga enheter och uppföljning av förbättringsåtgärder har genomförts. Hygienombuden på 

vårdavdelningarna har haft en viktig roll som stöd för medarbetare och chefer.  

Chefsjuksköterskorna har ansvarat för riskbedömningar av arbetsmiljön och utövat ett nära ledarskap för 

att tillse att smittskyddsrutiner fungerar och stöttat verksamheten och medarbetarna. Krisstöd i grupp och 

personligt har erbjudits till alla medarbetare för att skapa bättre förutsättningar att mentalt var mer 

förberedd att ta sig igenom pandemin. 

Verksamhetsområdet har 46 % undersköterskor och 

49 % sjuksköterskor. Andelen undersköterskor i 

förhållande till sjuksköterskor är högre än på andra 

akutsjukhus. Bemanningsresursen, en verksamhet 

med egen pool av sjuksköterskor, det är 11 

kompetenta sjuksköterskor anställda som kan 

bemanna alla vårdavdelningar inom VO Vård. Har 

visat sig vara attraktivt för sjuksköterskor att söka sig 

till och ett framgångsrikt koncept på vägen mot ett 

hyroberoende.  

Personalförstärkningar i form av utökad bemanning 

och en ökning av tillgänglig vårdplatser har genomförts.  Bild 1. Antal anställda inom verksamhetsområde vård 

Under pandemins första del rekryterades ett 50-tal medarbetare till verksamhetsområdet som extra 

förstärkning och blev en bra resurs för verksamheten.  

Medarbetarenkäten visade gott resultat trots den påfrestning som medarbetarna utsatts för under största 

delen av året. Enkäten är genomförd HT 2020.  
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Bild 2. Hållbart medarbetarengagemang, medarbetarenkät Vo Vård 2020 

Verksamhetsområdet arbetar med att ha en omvårdnadsprofession som driver förbättringsarbete och ha 

en omvårdnadsstruktur som stödjer utvecklingen av omvårdnad. Målet är att ha en omvårdnadsledare, 

sjuksköterska med magisterexamen och som har kompetens för  steg 5 i kompetensstegen på varje enhet. 

Under år 2021 kommer strukturerat förbättringsarbete relaterat till omvårdnadsmålen att genomföras. 

Även förbättringsarbete efter händelseanalyser och avvikelser kommer att förbättras. 
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Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård   
Inom verksamheten används många olika vårdprogram och nationella riktlinjer. Verksamhetsområdet 

innefattar Kirurgi, Ortopedi, Urologi, Medicin, Geriatrik och Palliativ vård. 

- Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, 2017 

- Regionalt vårdprogram Demens, Demenscentrum SLL 

- Nationella riktlinjer för vård vid stroke, Socialstyrelsen, 2018 

- Regionalt vårdprogram Stroke, SLL 

- Regionalt vårdprogram Nutrition med inriktning undernäring, SLL 

- Nationella riktlinjer för diabetesvården, Socialstyrelsen, 2017 

- Nationellt vårdprogram Palliativ vård, Regionala Cancercentrum i samverkan, 2016 

- Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Socialstyrelsen, 2015 (uppdatering 2018) 

- Regionalt vårdprogram Fallprevention, SLL 

- Regionalt vårdprogram Trycksår, SLL 

- Regionalt vårdprogram Nutrition, SLL  

- Förebyggande av och behandling vid undernäring, SOSFS 2014:10 
 
Omvårdnadsspecifika utbildningar med Vårdhandboken som referens har skett under hela året genom 
KTC, Klinisk Tränings Centrum. 

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).  

Verksamhetens kvalitet utvärderas kontinuerligt under året genom verksamhetens styrkort, kvalitetsmått 

och avvikelser. Resultaten analyseras och följs upp både i ledningsgrupp och inom varje enhet i samband 

med arbetsplatsträffar och planeringsdagar.  

Negativa kvalitetsresultat uppmärksammas på avdelningens förbättringstavla och arbetsgrupper tillsättas 

för utveckling och förbättring av kvalitetsparametrarna, även positiva resultat redovisas på enheternas 

förbättringstavla. 
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Avvikelser 
Mellan år 2018 (646 st.) och år 2020 (431 st.) så minskade antalet rapporterade avvikelser med mer än 200 

stycken. 

 

Bild  3.  Antal rapporterade avvikelse per år 

Avvikande händelser rapporteras via sjukhuset avvikelsesystem Händelsevis. Avvikelser följs upp på 

avdelningarnas arbetsplatsmöten eller yrkesspecifika möten. Gemensamma avvikelser och övergripande 

statistik följs även upp i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Förbättringsarbeten sker av enskilda 

medarbetare, enheterna, ledningsgrupp eller tillsammans med andra verksamhetsområden. Vid upprepade 

avvikelser genomförs verksamhetsövergripande handlingsplaner med förbättringsaktiviteter och 

uppföljning. 

 

Bild 4. Antal avvikelser i klassificering 1, Händelsevis 2019 jämfört med 2020. 

Antalet avvikelser minskar inom alla områden i klassificering 1 förutom under kategorin patientolycksfall. 

Patientolycksfall är uteslutande fall med eller utan skada.  

 Risk Tillbud Negativ händelse 

2019 222 167 162 

2020 136 120 133 

136 bedömdes som risker, 120 som tillbud och 133 som negativ händelse under 2020.  
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Händelseanalyser 
Verksamhetsområdet deltar med representanter i sjukhusets övergripande händelseanalyser. I samråd med 

chefläkaren beslutas om utredningar och händelseanalyser inom det egna verksamhetsområdet.  

Synpunkter och klagomål 
Patienternas synpunkter inhämtas via mötet mellan vårdpersonal, patienten och anhöriga. Synpunkter och 

klagomål kan också lämnas via vårdpersonalen eller chefsjuksköterskor på enheten, skickas via sjukhusets 

blankett för klagomål, via mail till sjukhusets patientvägledare. Möjlighet att lämna synpunkter och 

klagomål via 1177 finns sedan 2019. 

 

PaN, LÖF, IVO & Externa avvikelser 
 Tre (3) ärenden gällande Bemötande och omvårdnad, Patientnämnden (PaN) 

 Ett (1) ärende gällande Besöksförbud och förlorade värdesaker, Inspektion Vård och Omsorg, 

IVO  

 Nitton (19) ärenden gällande avvikelser från Södertälje kommun , externa avvikesler 

Patientfokuserad vård  

 

Förutom utbildning för nyanställda och nyexaminerade sjuksköterskor så har flera kompetenshöjande 

insatser har gjorts under året för undersköterskor. Det har det erbjudits kompetenshöjande utbildning via 

Kliniskt kunskapcentrum i: 

 Venprovtagning 

 Sårbehandling 

 Katetervård 

Stort fokus på utbildningar har varit inom hygien relaterat till Covid -19. Flera utbildningar kring skydds-

utrustning och hygien har getts under året.  

Fortsatt implementering av SEUPP, omvårdnadsrundor kommer patienten att få en ökad känsla av 

delaktighet i den egna vården. Med väl fungerande omvårdnadsrundor skulle fler vårdskador kunna 

undvikas visar händelseanalyser. Nya hjälpmedel för att underlätta rundorna har tagits fram under året. 

Implementering har tagit längre tid än planerat och kommer att fortsätta under 2021.   

En avdelning har haft studiecirklar i personcentrerad vård under året. 

Humanistisk Medicin är ett kompetensutvecklingsprogram under ett halvår där medarbetarna arbetar med 

att utveckla en djupare förståelse för patienternas upplevelse och känsla av delaktighet samt genom 
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reflektion och samtal skapa självinsikt och medvetenhet om det mellanmänskliga mötet. Humanistisk 

Medicin är en del i sjukhusets arbete med en gemensam värdegrund. Utbildningen har inte varit tillgänglig 

under året på grund av Covid. 

 

Kvalitetsresultaten ska ge underlag till förbättringsarbeten för att säkerhetsställa att avdelningarna följer 

lagar, avtal, riktlinjer, vård- och handlingsprogram. 

Som tidigare år har stort fokus varit på att öka andelen riskbedömningar vid inskrivning. Fortsatt fokus 

kommer att vara att öka andelen dokumenterade åtgärder hos riskpatienter. Genom att minska riskerna 

och preventivt arbeta för att förhindra vårdskador är verksamhetsområdet en del i den effektiva vården 

och den ökade patientsäkerheten.  

Alla enheter startar dagen med ett gemensamt pulsmöte för information om vårdtyngd, eventuella 

patientsäkerhetsrisker och enheternas bemanning. 

Flera enheter har under året börjat med morgonmöten, ”incheckning” för att säkerställa en god effektiv 

vård och minska patientsäkerhetsriskerna. Målet är att alla enheter skall ha ”incheckning”. 

Möten med processområdena, Kirurgi, Ortopedi, Urologi, Medicin och Geriatrik hålls regelbundet. 

Sårvård 
Resultat gällande förvärvade trycksår kategori 2-4 vid årets två punktprevalensmätningar för akutsomatik, 

geriatrik och palliativ vård var 1,3 % (3,5 %, 2019). Andelen trycksår har därmed minskat för tredje året i 

rad. 

Andelen riskbedömda inom 24 timmar från inskrivning till första avdelning var 95,7 % (91,2 %, år 2019). 

Andelen riskbedömda för trycksår har ökat för tredje året i rad. 

Samtliga avdelningar har trycksårförebyggande madrasser och material för sårvård är standardiserat över 

hela verksamhetsområdet.  

Andelen riskpatienter med aktivitetsplan är 75 % vilket är under verksamhetsområdets mål. Då även 

journalanteckningar i löpande text tas med har 94,7 % av patienterna förebyggande åtgärder för att 

förhindra trycksår beskrivna i journalen. 

 

Avdelningarna har utsedda representanter som deltar sjukhusets i sårteam och dokumentationsgrupp. 

Under året har flera utbildningsinsatser anordnats för att öka kunskapsnivån kring sår. Arbetsbeskrivning 

för ansvarsområde sår finns.  
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Bild 5. Kontinuerlig mätning av andel riskbedömda inom 24 timmar efter inskrivning på de akutsomatiska avdelningarna (Avdelning 8, 10, 18, 19, 

23) 

Fallskador 
133 rapporterade patientolycksfall i avvikelsesystemet varav 130 stycken (126 stycken, år 2019) är 

rapporterade som fallolyckor. 28 fall har skett inom akutsomatik och 105 fall inom geriatrik och palliativ 

vård. 99 stycken avvikelser är rapporterade som fall utan skada och 34 fall med fysisk skada (37 st. år 

2019) 

Riskbedömningar sker kontinuerlig vid ankomst till avdelningen. Vid de tre geriatriska avdelningarna, 

palliativ avdelning var 94 % riskbedömda för fall under vårdtiden. 69 % hade en aktivitetsplan i journalen.  

Verksamhetsområdet nådde inte sina uppsatta mål för de geriatriska avdelningarna avseende 

riskbedömningar, åtgärder och utvärderade åtgärder.  

Fallriskbedömningar och fallskador är ett prioriterat område för verksamhetsområdet. SEUPP, 

omvårdnadsronder har utförts för att säkra patientens miljö i vårdrummet och minska risken för fall. I 

slutet på året planerades för att starta en övergripande fallriskgrupp tillsammans med verksamhetsområde 

paramedicin. Ett material för utvärdering av den egna enhetens arbetsmetoder och rutiner avseende fall 

har tagits fram. Händelseanalyser har get flera åtgärder som skall implementeras under 2021.  

 Klargöra roller och ansvar inom fallprevention 

 Snabbare visualisering av riskpatienter 

 Samtliga fall utvärderas och diskuteras på arbetsplatsträffar 

Riskanalyser gjordes under året på de geriatriska enheterna i samråd med hygiensjuksköterska avseende fall 

och covid -19. Dörrar till patientrum hölls öppna på enheter som vårdade patienter med covid -19 för att 

undvika fall. Dörrarna till avdelningarna stängdes i stället.  

Nutrition 
Andelen nutritionsbedömda patienter inom akutsomatiken var vid årets mätningar 71,6 % (61,6  % år 

2019) vilket är ett bättre resultat än året innan. 93 % av riskpatienterna hade ordinerade åtgärder i 

journalen. Inom geriatrik och ASIH riskbedömdes 87 % (84 % år 2019) av patienterna. 58 % av 

riskpatienterna hade åtgärder dokumenterade i åtgärdsplan.  Målen nåddes inte inom verksamhetsområdet. 

En dietist driver gruppen för sjuksköterskor med ansvarsområde nutrition. Under året har det varit möten 

flera med Omvårdnadschef och Enheten för dietister. Nya arbetssätt har diskuterats och planer för möten 
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mellan dietister och de anställda Steg-5 sjuksköterskorna finns. Dietisterna delar från 2021 

kvalitetsutvecklingstid mellan varandra. 

Nutritionsutbildning ingår i utbildning för nyanställda på sjukhuset. 

Basala hygienrutiner och klädregler  
Samtliga avdelningar klarade de sjukhusspecifika mätningarna som innebär att minst 80 % av sjukhusets 

enheter skall klara mer än 78 % följsamhet till rutiner och riktlinjer. Resultatet för alla mätningar som 

gjordes var 83 % i korrekt följsamhet till basala riktlinjer och klädregler för vårdavdelningarna (80 % år 

2018) korrekt följsamhet till rutiner och riktlinjer. Resultat inkluderar alla yrkesgrupper på enheterna, d v s 

även läkare och paramedicinsk personal. 

 

Bild 6. Andel medarbetare med korrekt följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Samtliga observationer 2020 

 

Resultaten följs upp i ledningsgrupp och på enheterna. Enheternas resultat följs upp av sjuksköterskor 

eller undersköterskor med ansvarsområde inom hygien. Det görs på bland annat arbetsplatsträffar och 

förbättringstavlor.  

Sjukhuset placerade sig på andra plats i dagens medicins sammanställning av medelstora sjukhus 2018, 

under kategorin ”Hygien” (Vårdrelaterade infektioner och basala hygienrutiner och klädregler). 

En tydlig koppling mellan ansvarsområde hygien och sjukhusets hygienråd finns. Resultat av mätningar 

och eventuella åtgärder och förslag till förbättringar ges förslag på vid dessa möten. Arbetsbeskrivning för 

ansvarsområdet har tagits fram under året. 

Året har inneburit stora utmaningar inom hygien. Stora satsningar på utbildningar inom vårdhygien har 

utförts. Utbildning för ansvariga inom hygien, sjuksköterskor och undersköterskor har gjorts vid flera 

tillfällen under året. Ansvarsområde hygien har varit prioriterat under året. 

Samtliga enheter har under året haft hygienronder där följsamheten till riktlinjer och ruitner kring 

skyddsutrustning och Covid -19 har utvärderats. Under 2021 kommer enheterna att följa upp 

hygienrutiner med en utvärdering av den egna enheten. 
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Anmälningspliktiga resistenta bakterier 
Andelen riskbedömda för anmälningspliktiga resistenta bakterier vid inskrivning var 97 % totalt inom 

verksamhetsområdet. Akutsomatiken når 100 % korrekt riskbedömda vid årets punktprevalensmätning. 

Målnivån för akutsomatiken var 90 %.  

En sjukhusövergripande rutin skapades 2019 för att klargöra var och på vilken enhet riskbedömningar och 

provtagningar skall utföras. Resultat för 2019 var 70 % korrekt riskbedömda och provtagna.  

Ansvariga för kontroll av riskbedömning ARB, anmälningspliktiga resistenta bakterier har funnits på 

enheterna. 

Urinretention 
Andel riskbedömda för urinretention inom akutsomatiken är 85 % för år 2020. Kvalitetsindikatorn var ny 

förra året och ingen jämförelsedata.  

 

Bild 7. Andel riskbedömda för urinretention 2020, akutsomatik Södertälje sjukhus 

Vårdrelaterade infektioner 
Under första delen av året gjordes en utredning av infarter då ett ökat antal Staffylocker i blodet hade 

uppmärksammats av smittskyddsläkaren. Utredningen visade att andelen vårdrelaterade staffylokocker i 

blodet har ökat. Flera åtgärder riktades till enheterna: 

 Utvärdera behov av PVK dagligen. Inspektera instickställe dagligen och byt vid behov.  

 Endast Klorhexidinsprit 5mg/ml som huddesinfektion vid införandet av PVK. 

 Scrub-the-hub vid provtagning/injektion/infusion i PVK 

 Använd skorststenslösa PVK som alternativ om möjligt 

 Vid utbildning i provtagning på KTC, klinisk kunskaps centrumskall det även ingå hur blododling 

tas korrekt  

 Efterlevnadskontroll av korrekt följsamhet till riktlinjer av PVK-användande (infarter)  

Under 2021 kommer även en utvärdering av efterlevnad till rutiner och arbetsmetoder att utföras 

Under året har de geriatriska avdelningarna (20, 26 och 27) tillsammans med Intensivvårdsavddelningen 

deltagit i det EU-finasierade projektet JAMRAI (Joint Action Antimicrobial Resistance and Healtcare-

Associated Infections). Folkhälsomyndigheten har drivit och utbildat arbetsgrupper bestående av läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor från respektive enhet i förbättringsarbete utifrån 

Genombrottsmetoden. Syftet med projektet har varit att minska de kateterrelaterade urinvägsinfektionerna 

på sjukhuset. Arbetsgrupperna har under seminarium delat med sig av kunskaperna och 

förbättringsarbeten som de har utfört på de egna enheterna. Projektet har pausats vid två tillfällen och inte 

avslutats som tänkt på grund av rådande situation med Covid. 
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Jämlik vård 
Inga signifikanta skillnader angående ojämlik vård finns i de kvalitetsindikatorer som ingår inom 

verksamhetsområdets rapportering.   

Humanistisk medicin stärker inriktningen mot jämlik vård. Verksamhetschefen ansvarar för att 

implementera jämställdhetsplanen i samråd med ledningsgrupp. Chefsjuksköterskor ansvarar för att främja 

mångfald och jämställdhet och en god arbetsmiljö för alla. Alla medarbetare ansvarar för att arbeta för 

mångfald och jämställdhet på den egna arbetsplatsen. Flera chefsjuksköterskor har gått 

jämställdhetsutbildning och gjort examensarbeten kring detta, vilket har redovisats på ledningsgruppens 

APT. Sjukhuset erbjuder flera verktyg för att öka förståelsen för jämställdhet och mångfald. Enheterna 

använder själva de verktyg de anser mest användbara. Personal uppmanas att ansöka till Humanistisk 

Medicin. 

Etikombud finns på enheterna och verksamhetsområdet har representanter i sjukhusets etikråd.  

Etikrådets syfte och uppdrag vilar på sjukhusets värdegrund samt de medicinsk-etiska principerna; 

autonomiprincipen, principen att inte skada, godhetsprincipen och rättviseprincipen. Vidare är syftet att 

synliggöra värdegrunden i alla led i organisation och verksamhet. Etikrådet ska erbjuda stöd i arbetet med 

avvikelser, i de fall där etiska frågeställningar ingår. Etikrådets medlemmar har till uppdrag att belysa, 

medvetandegöra och tydliggöra etiska dimensioner och dilemman i verksamheten, samt stötta personalen i 

detta. Etikrådets medlemmar ska uppmärksamma, delge och lära av varandra det som händer inom och 

utom Södertälje sjukhus när det gäller ämnesområdet etik. 

Etiska frågeställningar kan tas upp på arbetsplatsträffar, reflektionsträffar och specifika 

yrkeskategorimöten. Etiska diskussioner sker också i samband med speglingar och reflektioner på 

avdelningarna 

Regelbundna omvårdnadsrundor infördes 2018. Rundorna med namnet SEUPP som står för smärta, 

elimination, undernäring position och placering är en omvårdnadsrunda med syfte att öka 

patientsäkerheten och patienternas känsla av delaktighet. Rundan skall genomföras strukturerat och enligt 

särskild mall. Mallen har färdigskrivna frågor som ställs till patienten vid varje runda. Genom ett 

systematiskt arbetssätt skall omvårdnadsrisker tidigt uppmärksammas och förhindras. Rundan utförs en 

gång/timme under dagtid och varannan timme på natten. Fortsatt arbete med implementering på alla 

enheter kommer att göras under 2021. 

Vård i rimlig tid 
Verksamhetsområdet fortsätter samarbetet med processerna för fortsatt hög tillgänglighet. 

Dagliga pulsmöten och ”incheckningar” på avdelningarna ska främja samarbetet och förbättra flödet för 

en effektivare vård.   

Utbildningar av sjuksköterskor och undersköterskor i vårdprogrammen och omvårdnad ska ge en säkrare 

vård och minska vårdskadorna. 

Verksamheten deltar i det övergripande projektet att minska ”door-to-door-tiden. 
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Planerat kvalitetsarbete 2021 
 Distansmonitorering 

 Utbildning för nyanställda sjuksköterskor och undersköterskor  

 Utbildning för nyexaminerade sjuksköterskor 

 Fortsatt arbete med utveckling och utbildning av vårddokumentation för sjuksköterskor.  

 Påbörja arbete med utbildning av vårddokumentation för undersköterskor. 

 Fortsatt arbete med att tydliggöra och implementera ansvarsområden inom trycksår, 

nutrition, hygien och dokumentation.  

 Utveckla ansvarsområde fall. En fallgrupp skapas inom verksamhetsområdet. 

 Fortsatt arbete med att implementera standarder som SEUPP och omvårdnadsstandard 

 Implementering av ”Gröna korset” 

 Utvärdering av hygienarbete, skötsel och rutiner av perifer venkateter, fallprevention. 

 Check-in på samtliga avdelningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


