Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse
Södersjukhuset 2019

1

Innehållsförteckning
Om kvalitets-och patientsäkerhetsberättelsen

3

Övergripande mål och strategier

4

Organisatoriskt ansvar

5

Struktur för uppföljning, utvärdering och egenkontroll

6

Årets utmärkelser och priser

7

Södersjukhusets förening Opuscula medica

8

Prioriterade fokusområden och aktiviteter för en säker vård med hög kvalitet

12

Systematiskt förebyggande arbete mot vårdskador

18

Vårdskador

23

Övrigt systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

29

Strålsäkerhet, informationssäkerhet, e-hälsa, IT och MT

33

Goda exempel på förbättringsarbeten inom verksamhetsområdena

36

Samverkan för säker vård

40

Patientenkät

41

Synpunkter och klagomål

42

Prioriterade aktiviteter 2020

43

2

Om kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen
I denna skrift sammanfattar vi Södersjukhusets arbete med kvalitet och patientsäkerhet under
det gångna året.
När detta skrivs i början av 2020 har rapporteringen i media präglats av vårdens tillkortakommanden, inte minst på Södersjukhuset. När trycket är som störst på vår akutmottagning och
när antalet vårdplatser inte motsvarar behovet uppstår till och från mycket besvärliga situationer, såväl för patienter och närstående som för våra medarbetare. Visst är det så att mycket
behöver förbättras och förändras både inom vården i stort och inom den akuta sjukhusvården
men också på Södersjukhuset. Men det är också viktigt att komma ihåg att det mesta fungerar
mycket bra, att den stora majoriteten av våra patienter är nöjda och att vi levererar vård av god
kvalitet. Det har bedrivits en mängd aktiviteter och förbättringsprojekt av engagerade medarbetare och några av projekten beskrivs i denna kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse.
Södersjukhuset fyllde 75 år i april 2019. I en tidningsartikel från 1944 beskrevs ”det stora vita
sjukhusslottet” som toppmodernt och fulländat med plats för 1 200 sjukhusgäster. Även om det
har gjorts en hel del om- och tillbyggnader sedan dess så har sjukhuset varit i stort behov av
moderna lokaler och den nybyggnation som påbörjades 2014 var efterlängtad.
Under 2018 togs en ny försörjningsbyggnad i drift och 2019 en ny vårdbyggnad med sju avdelningar
som har enpatientsrum, en ny behandlingsbyggnad med 24 högteknologiska operationssalar och
platser för pre- och postoperativ vård samt ett modernt steriltekniskt centrum. Driftsättningen
av dessa har varit sjukhusets enskilt största projekt under 2019. Tack vare ett intensivt förberedelsearbete av engagerade medarbetare har flytten varit lyckosam med bibehållen patientsäkerhet och
upprätthållande av i det närmaste normal vårdverksamhet. Många patienter vittnar om vad den
förbättrade vårdmiljön, som till exempel rymliga enkelrum, har medfört för både integritet och
komfort.
Ett annat omfattande projekt har rört det akuta omhändertagandet och inläggningsprocessen
på vuxenakuten, där målet har varit kortare vistelsetid för patienterna på akutmottagningen och
tidigare tillgång till plats på vårdavdelning. Bland annat har man etablerat en arbetsmodell för
att beroende på belastning vid akutmottagningen tydliggöra vilka åtgärder som behöver vidtas
och var ansvaret för dessa ligger. Allt detta gagnar patienter och närstående men bidrar också till
en bättre arbetsmiljö.
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till de medarbetare som uppmärksammar brister i vården
som kan utgöra en patientsäkerhetsrisk. På samma sätt vill vi också tacka de patienter och närstående som tar kontakt med sjukhuset och delger sina synpunkter. Det är en mycket viktig hörnsten i det fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet i kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor!

Anne Kierkegaard, chefläkare

Eva Östblom, chefläkare
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Övergripande mål och strategier
För att skapa bättre förutsättningar för en mer kunskapsbaserad och jämlik vård av hög kvalitet i
hela landet har ett nationellt sammanhållet system för kunskapsstyrning etablerats under 2018.
Under 2019 har den regionala sakkunnigstrukturen anpassats till den nationella strukturen med
programområden och samverkansgrupper. De regionala programområdena har till uppdrag att
initiera frågor för nationell samverkan, anpassa och omsätta den kunskap som tas fram nationellt
samt säkra att kunskapen även tillämpas i mötet mellan vårdgivare och patient.
Region Stockholm har en nollvision för vårdskador och har tillsammans med vårdgivarna kraftsamlat patientsäkerhetsarbetet kring patientsäkerhetskultur och vårdskadeområdena; vårdrelaterade
infektioner, fall, trycksår, läkemedel, undernäring och munhälsa. Utifrån den långsiktiga målbilden
utarbetas årligen verksamhetsplaner med specifika mål och aktiviteter på sjukhusövergripande
nivå och lokal nivå.
Framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Region Stockholm har målbilden att länets invånare
ska erbjudas en säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt plats och till rätt kostnad. För Södersjukhuset innebär omställningen till framtidens hälso- och sjukvård att uppdraget renodlas till
att ta hand om de patienter som behöver akutsjukhusets resurser.
Södersjukhusets mål är att vara landets ledande akutsjukhus genom att erbjuda en säker vård
med hög kvalitet, en god tillgänglighet och en verksamhet som kännetecknas av delaktiga patienter
samt stolta och engagerade medarbetare. Sjukhusets värdegrund och viktigaste strategier;
personcentrerad vård, kunskapsstyrning, systematiskt förbättringsarbete och ett utvecklat
samarbete mellan yrkeskategorier och över verksamhets- och specialitetsgränser, är viktiga
förutsättningar för att uppnå målet.
Vision, mission och värdegrund
All verksamhet ska genomsyras av värdegrunden som vägleder oss i vårt dagliga arbete. Tillsammans med vår kompetens och våra arbetssätt ger det oss verktyg för hur vi når våra mål.
Våra aktiviteter tar oss mot de långsiktiga målen och resultatet av våra insatser gör att vi uppnår
vår mission att bli landets ledande akutsjukhus.
En attraktiv, hållbar och växande
Stockholmsregion med frihet för
invånarna att själva forma sina liv
och fatta avgörande beslut.

Vision

Mission

Södersjukhuset
– landets ledande akutsjukhus

Långsiktiga mål

•
•
•

(Aktiviteter)

Värdegrund
Patienten först

Respekt för individen

Vår uppgift är att göra patienten
delaktig i sin vård och behandling och att arbeta med ständiga
förbättringar för att ge den
bästa vården. Vi arbetar evidensbaserat och har en aktiv forskningsverksamhet.

Med en nyfiken, ödmjuk och
lyhörd inställning kan vi lära av
varandra. Vi delar med oss av
våra erfarenheter och kunskaper och visar både patienter
och kollegor respekt.

Säker vård med hög kvalitet
Ingen ska vänta i onödan
Det mest attraktiva valet

Undvik slöseri
Inställningen ”rätt från mig”

minskar slöseri. Ingen ska behöva vänta i onödan, rätt insats i
rätt tid tjänar både patienten
och vi själva på.
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Samhällsansvar
Vårt uppdrag är större än bara
patienten framför oss. Vi tänker
långsiktigt och planerar för
framtiden genom att skapa ett
hållbart sjukhus.

Organisatoriskt ansvar
Styrelse, verkställande direktör, ledningsgrupp och chefläkare
Sjukhusets styrelse har det yttersta ansvaret för Södersjukhusets verksamhet. Den verkställande
direktören (vd) har det operativa ansvaret och har två chefläkare som stöd i det sjukhusövergripande kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Sjukhusets ledningsgrupp fastställer, följer upp
och utvärderar de övergripande målen för kvalitet och patientsäkerhet.
Verksamhetsområdeschefer, chefer och alla medarbetare
Verksamhetsområdescheferna har ansvar för att vården bedrivs med god kvalitet och hög
patientsäkerhet inom respektive verksamhetsområde. De ansvarar också för att gällande författningar och riktlinjer följs. Linjecheferna har till uppgift att skapa förutsättningar för ett
kontinuerligt förbättringsarbete och att ta tillvara förslag och idéer från patienter och medarbetare.
De ansvarar även för att identifierade avvikelser används i verksamhetsområdets systematiska
kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Alla medarbetare på sjukhuset har ett ansvar att delta i
detta arbete, att medverka i riskbedömningar, avvikelserapportering och i arbetet med sjukhusets
pågående förbättringsarbete.
Samverkansgrupp, patientsäkerhetsråd och patientsäkerhetsgrupper
Södersjukhuset medverkar i Regional samverkansgrupp patientsäkerhet, vilket säkerställer en
nära koppling till övergripande patientsäkerhetsarbetet inom Region Stockholm. Sjukhusets
patientsäkerhetsråd är ett rådgivande organ till vd och sjukhusledningen i patientsäkerhetsfrågor
och ett stöd för verksamhetsområdenas lokala multiprofessionella patientsäkerhetsgrupper.
Sektionen Kvalitet- och verksamhetsutveckling
Sektionen har en stödjande och samordnande funktion i tätt samarbete med chefläkarna inom
det övergripande kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet och den övergripande strategiska verksamhetsutvecklingen.
Råd och kommittéer
Som ytterligare stöd i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet finns också ett antal råd och kommittéer inom till exempel hjärt- och lungräddning, omvårdnad, nutrition, läkemedel, sårbehandling, hygien, etik, trauma och katastrofmedicin. Dessa arbetar strategiskt med att utveckla och förbättra riktlinjer och arbetssätt inom respektive område. Deltagarna utgörs av olika
professioner från olika verksamhetsområden för att få en bred representation och spridning.
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Struktur för uppföljning, utvärdering och egenkontroll
Sjukhusets ledningsgrupp följer regelbundet upp mål och aktiviteter i verksamhetsplanen. I uppföljningen identifieras risker och eventuella avvikelser från målen och beslut om åtgärder fattas.
Kvalitetsindikatorer enligt vårdavtal med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Beställaren fastställer krav för kvalitetsindikatorer efter samråd med olika programområden och
samverkansgrupper inom Region Stockholm. Många av kvalitetsindikatorerna är gemensamma för
akutsjukhusen inom Region Stockholm och det finns även ett antal sjukhusspecifika indikatorer.
Kravet för full ersättning är oftast relaterat till en viss målnivå eller täckningsgrad men kan också
vara att delta i mätningar eller i utveckling av nya indikatorer.
Uppföljning av vårdavvikelser
Risker, tillbud och negativa händelser rapporteras och följs upp via avvikelsesystemet Händelsevis
i syfte att förebygga identifierade risker. Vårdskador identifieras i avvikelsesystemet samt följs upp
på sjukhusövergripande nivå genom markörbaserad journalgranskning varje månad.
Punktprevalensmätningar
Två gånger per år genomförs punktprevalensmätningar av förekomsten av vårdrelaterade
infektioner, följsamhet till basala hygienrutiner, följsamhet till intagningsodling av antibiotikaresistenta bakterier, trycksår, undernäring och fall. Resultatet presenteras på enhetsnivå, verksamhetsområdesnivå och sjukhusövergripande nivå samt publiceras på intranätet. Resultat och behov av
förbättringsåtgärder tas upp i sjukhusets omvårdnadsråd och övriga adekvata fora.
Kvalitetsregister
Sjukhusets verksamheter rapporterar till cirka 100 olika kvalitetsregister vilket ger möjlighet att
jämföra de egna resultaten över tid, att jämföra sina resultat med andra och lära av dem med bäst
resultat. Resultatet från kvalitetsregister används även i verksamheternas förbättringsarbete.
I webbapplikationen ”Vården i siffror” samlas en del av statistiken från de många diagnos- eller
ingreppspecifika nationella kvalitetsregistren.
Patientenkäter
Patienternas uppfattning om vården mäts vartannat år genom de nationella patientenkäterna.
Under året har en digital patientenkät avseende patientnöjdhet och delaktighet genomförts på
drygt 500 patienter vid utskrivning och hemgång från slutenvården.
Revision
Södersjukhuset har genomgått revision av hantering av patientklagomål och forensisk kunskap i
januari 2019. I bedömningen avseende hantering av patientklagomål konstaterades att riktlinjer
och processbeskrivning av detta var ofullständigt och det är nu åtgärdat. Vidare noterades att
funktionen patientombudsman är sårbar då den är personberoende. Utveckling av funktionen är
under utarbetande. Gällande forensisk kunskap konstaterades att sjukhusövergripande riktlinjer
saknas, men att det finns på de verksamheter där dessa ärenden huvudsakligen handläggs. I båda
frågorna kommer uppföljning att ske i syfte att säkerställa att områdena införlivas i sjukhusets
ledningssystem. Vidare har även hantering av vårdskadeärenden varit föremål för revision i
december 2019 och utlåtande inväntas.
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Årets utmärkelser och priser för viktiga insatser för ökad
kvalitet och patientsäkerhet

Bitte Arnald, strokeledningssjuksköterska från sektionen för akut internmedicin/neurologi, tog emot priset av
vd Mikael Runsiö.

Södersjukhusets kvalitetspris
För att stimulera uppföljning av resultat i vården och ett kontinuerligt förbättringsarbete med
patientens bästa i fokus har Södersjukhuset instiftat ett eget kvalitetspris. 2019 nominerades tre
bidrag, Strokeprocessen utsågs till vinnare och juryns motivering löd:
”På Södersjukhuset vårdas cirka 1500 patienter med stroke- eller TIA-diagnos varje år. Att drabbas
av stroke innebär ofta stora konsekvenser och lidande för patienten och närstående, men också kostnader
för samhället. Snabba och korrekta insatser är avgörande för att både rädda liv och minska risk för
kvarstående funktionsbortfall.
2017 startade det systematiska förbättringsarbetet med implementering av reviderade rutiner och
vårdprogram, kompetensutveckling och organisationsförändringar. Utifrån lösningsförslag har
tester i liten skala genomförts. Utgångspunkten för hela förbättringsarbetet och sammansättningen
av arbetsgrupper är, precis som för vårdprocessen stroke, teamarbete över gränser. Medarbetare,
chefer och verksamhetsstöd är på olika sätt involverade i processen.
Genom att följa resultat via kvalitetsregister, lokala register, kvalitetsindikatorer och andra statistikverktyg har förbättringarna kunnat mätas över tid. Resultatet visar en markant förbättring av det
akuta omhändertagandet vid stroke.
Årets kvalitetspris tilldelas strokeprocessen för deras systematiska arbete med att förbättra det
akuta omhändertagandet för patienter med stroke. Patienter med stroke är en av Södersjukhusets
största patientgrupper och förbättringar för dem bidrar därmed starkt till att sjukhuset når missionen –
att bli landets ledande akutsjukhus.”
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Södersjukhusets förening Opuscula medicas priser
Matts Halldin priset
Priset går vartannat år till betydelsefulla forskningsinsatser inom
klinisk sjukvård och vartannat år till stimulerande och idérika
insatser inom undervisningen i praktisk klinisk sjukvård.
Juryns motivering till 2019 års pristagare var:
”Johan Mårtensson, forskare inom intensivvårdsmedicin, har genom
egen forskning och flera internationella samarbetspartners byggt upp
ett brett forskningsprogram med målet att öka överlevnaden för svårt
sjuka patienter. Johan har publicerat drygt 70 arbeten, leder en egen
forskningsgrupp och är en välrenommerad talare vid nationella och
internationella symposium. Detta sammantaget gör honom till en
värdig pristagare av Matts Halldin pris 2019.”
Årets Sös:are
Priset delas ut till en person som har Södersjukhuset som sin arbetsplats, för förtjänstfull arbetsinsats präglad av Sös-andan:
prestigelös – professionell – lyhörd. I år gick priset till:
”Karin Andersson har en gedigen historia på Södersjukhuset. Hon
började som 21-årig nyfärdig sjuksköterska 1976. Idag arbetar Karin
som specialistsjuksköterska på smärtsektionen. Hon arbetar bland
annat med uppföljning av patienter med avancerad smärtlindring på
vårdavdelningarna. Även i det direkta kliniska arbetet finns möjlighet
för sjuksköterskor på vårdavdelningarna att ställa frågor och få
coachning angående smärtbehandling. Karin skapar därmed trygghet
hos medarbetarna vilket i sig ökar patientsäkerheten. Till detta kommer
att Karin ofta föreläser om smärta och dess behandling. Förutom att
Karin besitter en hög kompetens bemöter hon alltid patienter och
medarbetare på ett respektfullt sätt.”
Södersjukhusets pris för bästa förbättringsarbete inom ramen
för ST-utbildningen
Inom ramen för ST-läkarutbildningen genomför ST-läkarna ett
förbättringsarbete. Målet är att kunna initiera, delta i och ansvara
för kontinuerligt systematiskt förbättringsarbete med betoning på
helhetsperspektiv, patientsäkerhet, patientnytta, mätbarhet och
lärandestyrning för att kritiskt kunna granska och utvärdera den
egna verksamheten. Juryns motivering till 2019 års pristagare:
”Simon Larsson har lett projektet: Uppstart av medicinskt indicerad
hårborttagningsmottagning på Hudkliniken, Södersjukhuset, med
stort engagemang, positiv attityd och ett praktiskt förhållningssätt.
Arbetet har genomförts i ett interprofessionellt team och innefattat en
mängd åtgärder såsom rutiner för remissgranskning och omfattande
utbildningsinsatser. Insatserna har på kort tid lett till en i stort sett
köfri mottagning samt ett strukturerat och rättvist omhändertagande
av patienter med oönskad behåring.”
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Södersjukhusets AT-läkarpris
Varje år uppmärksammas en AT-läkares bidrag till Södersjukhusets
verksamhet och utveckling. Juryns motivering till 2019 års pristagare var:
”Manne (Emmanuele) Patti sprider god stämning omkring sig, har
hög arbetskapacitet och är lätt att samarbeta med. Han är initiativrik,
för fram många goda idéer och förbättringsförslag. Manne har bland
annat tagit sig an ett stort arbete med att förbättra och förnya ATläkarnas egna hemsida.”

Bästa magisteruppsats
För att uppmärksamma de medarbetare som skriver magisteruppsats
har föreningen instiftat ett pris för Bästa Magisteruppsats som har
eller kommer att kunna ha betydelse för utvecklingen av den kliniska vården. I år gick priset till Julia Lagerströms uppsats med titeln:
”En grundad teori om omvårdnadspersonals känsla av kontroll
relaterat till rapporterade avvikelser av intern-, extern- och individnivå
på en barnakutmottagning”. Arbetet belyser ett viktigt ämne avseende
patientsäkerhet, avvikelsehantering och känsla av kontroll över arbetssituationen. Resultaten kommer att ha stor betydelse för klinikens
fortsatta arbete med avvikelser.”
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Måltidspriset Region Stockholm
Idén med måltidspriset är att stimulera utveckling av patientmåltidsarbetet, genom att belöna goda
exempel och ge möjlighet att inspirera andra. Årets måltidspris för hälso- och sjukvård gick till:
”Södersjukhusets Linda Hagdahl för hennes enastående arbete att skapa ett modernt måltidskoncept.”
Miljöstrategidagarna
Under Miljöstrategidagarna som arrangeras av tidningen Miljö & Utveckling delas årligen ett
hedersomnämnande ut:
”Hedersomnämnandet 2019 går till Södersjukhuset för arbetet med minskat matsvinn, ökad andel
ekologiska livsmedel och omhändertagandet av matavfall till biogas. Södersjukhuset har minskat
matavfallet med 70 procent och samtidigt fått mer nöjda patienter till en bibehållen kostnad. Juryn
vill särskilt lyfta fram helhetstänket i projektet som omfattar såväl ekonomi, hälsa och ekologi som
transporter.”

Miljöpris Region Stockholm
Det årliga Miljöpriset delas ut för att uppmärksamma och sprida goda idéer inom miljöområdet.
Region Stockholm har ambitiösa och utmanande miljömål för att bidra till ett hållbart samhälle.
Årets miljöpris gick till Södersjukhuset för arbetet med det nya måltidskonceptet som infördes 2018:
”Södersjukhusets nya måltidskoncept antar ett helhetsperspektiv avseende miljö, kvalitet och hälsa.
Maten är i högre utsträckning ekologisk och säsongsanpassad. Konceptet ger mindre matsvinn och
mindre transporter. Avfallet tas om hand och används till biogas. Patienten kan välja mellan många
olika rätter och maten är trevligt presenterad. När patienten får i sig mer näring bidrar det till både
bättre hälsa och lägre sjukvårdskostnader. Ett mycket lyckat koncept som med fördel skulle kunna
spridas till andra liknande verksamheter och skapa stor nytta för miljö, hälsa, patienter och personal.
Projektet bidrar till att uppnå flera av Region Stockholms miljömål; minskat matsvinn, ökad andel
ekologiska livsmedel och minskad klimatpåverkan.”
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Bemötandepris Region Stockholm
Bemötandepriset belönar initiativ som förbättrar bemötandet av människor med funktionsnedsättning och ökar tillgängligheten till Region Stockholms olika verksamheter. Sachsska
barn- och ungdomssjukhuset, Akutvårdssektionen, fick årets utmärkelse för att ha skapat ett
snabbspår som gör att barn med kroniska sjukdomar snabbt ska få hjälp om de blir akut sjuka.

Årets utmärkelse gick till Akutvårdssektionen, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, för att ha skapat ett
snabbspår som gör att barn med kroniska sjukdomar snabbt ska få hjälp om de blir akut sjuka.
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Prioriterade aktiviteter för en säker vård med hög kvalitet

Aktiviteter 2019
• Professionsdriven
verksamhetsutveckling
• Utveckla nya vårdformer

• Rätt antal vårdplatser
• Behålla och utveckla
medarbetare

• Effektivt akut omhändertagande

• FoUUi-uppdrag för
framtidens vård
• Utforma framtidens
lokaler

Professionsdriven verksamhetsutveckling
Aktivitetens syfte var att åstadkomma förbättrad kvalitet för sjukhusets patientgrupper genom
att införa standardiserade arbetssätt och förbättringsarbete i tvärprofessionella team.
En gemensam struktur har utarbetats för sjukhusövergripande vårdprocesser och under året
har arbetet med stroke, sepsis och standardiserade vårdförlopp (SVF) för cancer varit i fokus.
För strokeprocessen har det systematiska förbättringsarbetet lett till implementering av
reviderade riktlinjer och vårdprogram, kompetensutveckling och organisationsförändringar.
Utgångspunkten för hela förbättringsarbetet och sammansättningen av arbetsgrupper är, precis
som för vårdprocessen stroke, teamarbete över gränser. Genom att följa resultat har förbättringarna
kunnat mätas över tid och resultatet visar en markant förbättring av det akuta omhändertagandet
vid stroke.
För sepsisprocessen har en förbättringsgrupp med läkare och sjuksköterskor etablerats. Arbetet
har bland annat bestått i att utarbeta sjukhusövergripande riktlinjer och tillhörande checklistor
för sepsis och sepsislarm. På intranätet finns en särskild sida om sepsis med samlad information.
En databas, Sepsiskollen, är under utveckling och kommer att kunna användas för regelbunden
återkoppling om följsamheten till riktlinjer i samband med sepsislarm.
Förbättringsarbetet för SVF för cancer har bland annat inneburit att färdigställa en lokal för att
underlätta multidisciplinära teamkonferenser (MDT) på sjukhuset, rummet beräknas vara
fullt utrustat våren 2020. Alla SVF-patienter registreras med start- och sluttidpunkter samt
aggregeras för regional och nationell uppföljning. Sjukhuset har dessutom beslutat att registrera
varje SVF-patient i journalsystemet vilket möjliggör större kontroll av uppföljningen. SVF följs i
kvalitetsindikatorer som rapporteras till centrala hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Ett
synligt resultat är förkortad tid, från remissankomst till MDT, för patienter med cancer i urinblåsan.
Lokala arbeten har exempelvis gjorts inom processerna för diabetes, hjärtarytmi, hjärtsvikt,
coronarischemi, höftfrakturoperation, psoriasis, böjsensskador, benign urologi och glaukom.
Även sårvård, trycksår samt blödningar vid förlossning har varit prioriterade områden. För
att skapa förutsättningar för resultatbaserad utveckling har Kvalitetskollen, ett egenutvecklat
IT-stöd, utarbetats. Nu kan resultatuppföljning av samtliga kvalitetsindikatorer följas vilket ger
chefer och medarbetare ett bra stöd för att kunna följa resultaten av genomförda förbättringar.
För 2020 planeras övergripande arbete med diabetes och den palliativa vården.
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Utveckla nya vårdformer
Aktivitetens syfte var att öka patientsäkerheten genom omhändertagande med rätt kompetens i
rätt vårdform och på rätt vårdnivå. Målet är kortare vistelsetider på akutmottagningen och förbättrade kvalitetsmått såväl som optimal användning av vårdplatser och förbättrad arbetsmiljö. Tre
verksamhetsområden har arbetat tillsammans och utfört viss omvärldsbevakning, inventerat nuläge,
analyserat data, definierat önskat läge samt identifierat olika patientgrupper lämpliga för annan
vårdform. Exempel på genomförda/planerade åtgärder:
• Verksamhetsområde Internmedicin har genomfört aktiviteterna tidig trygg hemgång, akuta 		
mottagningsbesök och akut dagvård.
• Verksamhetsområde Kardiologi har prioriterat åtgärder som subakuta undersökningar i dag-		
vård för akuta patienter med hjärtbesvär, uppföljning av vissa pacemakerpatienter på distans via
digitala möten samt i ett projekt med HSF undersökt vilka möjligheter det finns för monitorering
på distans.
• Verksamhetsområde Ortopedi har valt att fokusera på höftfrakturspåret där patienten tas direkt
från röntgen till vårdavdelning och påbörjat ett arbete om ett eget spår för högriskpatienter och
multisjuka äldre. Fokus har även legat på kvalitetssäkring av daglig drift för att säkerställa följsamhet till rutiner och riktlinjer, att kvalitetsmål nås, ökad patientnöjdhet och tryggare medarbetare.
Även andra verksamhetsområden har arbetat lokalt med aktiviteten som exempelvis utveckling av
digitala möten, inrättande av subakuta mottagningstider och vård för vissa patientgrupper i öppenvård eller dagvård istället för inom slutenvården. Det är för tidigt att dra slutsatser om andelen
patienter för valda patientgrupper har minskat inom slutenvården. När det gäller kvalitetsmått
syns förbättrade resultat för kontinuerliga mätningar för undernäring, fall och trycksår.

Mål:

Andel uppfyllda sjukhusspecifika kvalitetsindikatorer > 70 %

Resultat: 90 %
Sjukhuset uppfyller en stor andel av de sjukhusspecifika indikatorerna och har bland annat förbättrat sitt
resultat avseende andel patienter som fått ett utskrivningsmeddelande inklusive läkemedelsberättelse.

Mål:

Andel uppfyllda sjukhusgemensamma kvalitetsindikatorer > 45 %

Resultat: 60 %
Sjukhusets når uppsatt mål men ser behov av fortsatt arbete med förbättringar. De största utmaningarna 		
finns inom akutprocessen samt operation inom 24 timmar vid höftfraktur.

Mål:
			

Andel kvalitetsindikatorer i ”Vården i siffror” där Södersjukhuset är bättre
än riksgenomsnittet > 60 %

Resultat: 62 %
Sjukhuset har goda resultat inom hjärtsjukvård, intensivvård, donation och tillgänglighet till planerad vård.
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Rätt antal vårdplatser
Antalet slutenvårdsplatser för vuxna är i perioder otillräckliga och till stor del orsakas detta av
svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Genom analys av vårdplatsbehovet samt behovet av
olika vårdnivåer ska en långsiktig plan upprättas för arbete med en optimerad dimensionering av
slutenvård på olika nivåer. Aktivitetens syfte var att förbättra tillgängligheten till rätt kompetens
och vårdnivå för patienterna samt att förbättra arbetsmiljön för medarbetare. Nedanstående
åtgärder har genomförts för att öka sjukhusets förmåga att upprätthålla rätt antal vårdplatser:
• Inventering av nuvarande produktion av slutenvårdstillfällen för respektive verksamhet
inklusive överbeläggningar samt ut- och inlokaliserade patienter.
• En operativ arbetsgrupp har etablerats och ansvarar för det löpande arbetet med öppethållande
av slutenvårdsplatser. Bland annat har ett ”årshjul” skapats för att underlätta planeringen.
Arbetet har bidragit till att vårdplatssituationen under sommarperioden 2019 var påtagligt bättre
jämfört med tidigare år då antalet dagar med många patienter som väntade på vårdplats minskade med
67 procent. Sjukhuset avser att fortsätta arbetet med utveckling av intermediärvårdsplatser under 2020.

14

Effektivt akut omhändertagande
Utmaningarna för sjukhuset har främst varit vistelsetiden på akutmottagningen för vuxna och
bristen på vårdplatser i kombination med otillräcklig möjlighet att överföra patienter till geriatrisk vård och kommunal omsorg. Ett omfattande arbete har genomförts på akutmottagningen
och inom slutenvården, med införande av vårdplatshanteringsmatris och vårdplatsansvariga
läkare, för att åstadkomma effektivare flöden.
En utökad aktiv användning av hänvisningsstödet och samarbete med närakuter har resulterat i
att fler patienter tas om hand i rätt vårdform. Under hösten implementerades en ny sjukhusövergripande inläggningsprocess för ett bättre internt flöde för de patienter som behöver skrivas in i
slutenvård. Vidare är också avsikten att de patienter som måste utlokaliseras till annan verksamhet, på grund av otillräckligt antal vårdplatser inom rätt specialitet vid ett givet tillfälle,
utgörs av redan inneliggande, färdigutredda och stabila patienter. Akutmottagningen har arbetat
med ny modulstruktur och utarbetat nya arbetssätt vilket har lett till viktiga lärdomar och förslag. I samband med inflyttning till nya lokaler ska de nya arbetssätten implementeras. En förändring som gjorts är att patienter som kommer med remiss till akutmottagningen handläggs i
ett eget flöde.
Arbetet har resulterat i färre antal dagar per år med fler än 15 patienter samtidigt på akuten som
väntar på vårdplats. Vistelsetiderna på akutmottagningen för vuxna har dock under 2019 varit de
längsta inom regionen, medan andelen patienter som lämnar akutmottagningen inom 60 minuter,
efter beslut om inläggning, har ökat. Inläggning på vårdavdelning mellan kl 08.00-17.00 är ett
område för fortsatta förbättringar.

Mål:
Minst 77 % av vuxna patienter ska ha vistelsetid vid akutmottagning
		 ≤ 4 timmar
Resultat: 38 %
Mål:

Minst 35 % av vuxna patienter ska skrivas in mellan kl 08-17 i slutenvården

Resultat: 32 %
Mål:
		

Minst 52 % av vuxna patienter ska lämna akutmottagningen 60 minuter 		
efter inläggningsbeslut

Resultat: 56 %
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Behålla och utveckla medarbetare
En av akutsjukvårdens och Södersjukhusets största utmaningar är att skapa en stabil bemanningssituation. En ökande persaonalomsättning bidrar till att det är svårare att rekrytera personal och leder också till att den samlade erfarenheten i en arbetsgrupp sjunker. Det kan påverka
kompetensen men också bidra till ökad otrygghet hos medarbetarna. Det är därför avgörande att
sjukhuset bättre än tidigare kan tillvarata medarbetarnas kompetens och utveckla dem så att de
i högre utsträckning väljer att fortsätta arbeta på Södersjukhuset. Nedanstående aktiviteter har
genomförts för att behålla och utveckla medarbetare:
• En modell har tagits fram som ska underlätta möjligheterna att rotera internt inom sjukhuset;
båda inom och mellan verksamhetsområden och mellan slutenvård och öppenvård.
• Ett nytt arbetstidsavtal för sjuksköterskor i 24/7-verksamhet är infört.
• Fortsatt implementering och utveckling av kompetensstege för sjuksköterskor.
• Implementering av kompetensstege för undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter 		
samt medicinska sekreterare har startat med ett antal tillfällen för utbildning/information.
• Processen för utvecklingssamtal är under utveckling då ett alternativt upplägg är framtaget
och kommer att testas under 2020. Upplägget bygger på flera, men kortare, samtal under året.
• En översyn av befintliga ledarutvecklingsprogram/-aktiviteter har gjorts och ett nytt upplägg
har tagits fram och beslutats i Södersjukhusets ledningsgrupp. I korthet innebär det att chefsintroduktionen blir obligatorisk för nya chefer samt nya utbildningsmoduler för erfarna chefer
tas fram.
Personalomsättningen för sjuksköterskor var 17 procent 2019, jämfört med 18 procent året dessförinnan. Personalomsättningen för samtliga yrkeskategorier uppgick vid årsskiftet 2019/2020
till 13 procent vilket är en lägre siffra än de tre föregående åren.

Mål:
		

Kompetensstegen för sjuksköterskor ska vara infört till minst 80 % enligt
gemensamt mål för Region Stockholm.

Resultat: 81 %
Mål:
		

Minst 65 % av tillsvidareanställda sjuksköterskor ska ha arbetat > 24
månader på sjukhuset

Resultat: 65 %

16

FoUUi-uppdrag för framtidens vård
Huvudsyftet med aktiviteten var att Södersjukhusets samtliga verksamhetsområden skulle nå
status som universitetssjukvårdsenhet (USVE). I slutet av 2018 genomförde samtliga verksamhetsområden en självvärdering avseende USVE-kriterier och den interna genomgången visade
att samtliga skulle sannolikt kunna nå den nivån, men att fortsatt arbete krävdes. 2019 har verksamheterna bland annat kartlagt handledarkompetensen och erbjudit handledarutbildning till
nyanställda via Lärtorget, Region Stockholms digitala utbildningsportal. Inom ST-handledarutbildningen har moment som berör handledning av läkarstudenter lagts till och likaså har flertalet medarbetare genomgått de handledarutbildningar som regionen tillhandahåller i samverkan
med Karolinska Institutet (KI). Samtliga verksamhetsområden utsågs under 2019 till USVE.
Utbildnings- och innovationscenter, en del av FoUUi-avdelningen, har uppdraget att bland annat
arbeta med metoden tjänstedesign för att främja verksamhetsutveckling inom regionen. Eftersom innovationsverksamheten har många beröringspunkter med IT/digitalisering och verksamhetsutveckling var syftet med denna aktivitet att öka samverkan med berörda enheter inom sjukhuset.
Tjänstedesign som metod för verksamhetsutveckling på verksamhetsnivå har genomförts och
har inkluderat FoUUi-kompetens i form av forskningsprojekt relaterade till aktuella vårdprocesser,
till exempel sepsis. Tjänstedesign har använts i förbättringsarbeten inom verksamhetsområde
Ortopedi, Kvinnosjukvård och förlossning, Akut samt på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Utforma framtidens lokaler
Aktiviteten har syftat till att säkerställa att sjukhuset i framtiden har vårdmiljöer och lokaler
som stödjer personcentrerad, teambaserad och säker vård. Lokalerna ska även stödja FoUUi och
ett digitaliserat arbetssätt samt planeras i linje med sjukhusets framtida vårduppdrag. Södersjukhuset strävar efter ett effektivt lokalutnyttjande samt undvikande av förgävesinvesteringar.
För att byggnaderna ska leva upp till dessa krav samt uppfylla arbetsmiljöverkets krav på vårdlokaler så behövs en långsiktig planering.
Aktiviteter som gjorts är att skapa en ny beslutsstruktur för fastighetsfrågor, ”Styrgrupp lokaler
Sös”, samt att fastslå styrande principer för sjukhusets fastighetsutveckling.
Under 2019 flyttade flera vårdavdelningar och stora delar av operationsverksamheten, inklusive
steriltekniskt centrum, in i nya byggnader. Den kliniska driftsättningen har inneburit att tillsammans med vårdverksamheten dels planera och genomföra utbildning i nya system och arbetssätt för alla medarbetare som ska arbeta i de nya lokalerna, dels planering och genomförande av
simuleringsövningar kopplat till verksamheten i de nya lokalerna liksom planering och genomförande av flytt och verksamhetsstart i nya lokaler. Utbildningscenter har tillsammans med
Programkontoret genomfört simulering av händelser på operationssal med cirka 400 medarbetare
från verksamhetsområde Anestesi och intensivvård och de opererande verksamheterna. Syfte
och mål var att träna akuta situationer på operationssal i en ny miljö, att agera efter ny framtagen
handlingsplan för hjärtstopp på operationssal samt att lära känna och hitta i nya lokaler.
Tack vare noggrann planering kunde inflyttningen ske med bibehållen patientsäkerhet och
arbetsmiljö samt minimal påverkan på vårdproduktionen.
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Systematiskt förebyggande arbete mot vårdskador
Patientsäkerhetskultur
Det är väl känt att patientsäkerhetskulturen har stor betydelse för patientsäkerheten. Det finns
samband mellan högt säkerhetsmedvetande och färre tillbud och skador. Kulturen avspeglar sig
bland annat i hur en verksamhet och dess medarbetare ser på risker i vården. I den årliga medarbetarundersökningen ställs fyra påståenden som speglar patientsäkerhetskulturen:
• ”Gör en bedömning av patientsäkerhetsnivån på din arbetsplats.”
• ”På min arbetsplats får personal som varit delaktig i den vård som ledde till en vårdskada stöd
och hjälp att bearbeta och hantera det som hänt.”
• ”På den här arbetsplatsen diskuterar vi hur vi ska undvika att fel inträffar igen.”
• ”Vi får återkoppling om de förändringar som genomförts baserade på avvikelserapporter”
Om påståendet ”Gör en bedömning av patientsäkerhetsnivån på din arbetsplats” svarade 59 procent
av sjukhusets medarbetare ”Mycket bra” eller ”Utmärkt” vilket är en ökning från förra årets medarbetarundersökning då resultatet var 54 procent.

Gör en bedömning av patientsäkerhetsnivån på din arbetsplats
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Aulaföreläsningar med fokus på patientsäkerhet
Medarbetarna erbjuds återkommande föreläsningar för att öka kunskapen inom aktuella och
viktiga patientsäkerhetområden. Årets ämnen har varit ”Patientsäkerhet i Sverige - vad händer?”,
”Sköra patienter och tandvårdsstöd” och ”Patienten som medarbetare”. Föreläsningarna vänder sig till
samtliga medarbetare på sjukhuset.
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Personcentrerad vård
Sjukhuset arbetar aktivt för att öka patienternas delaktighet i vården vilket också bidrar till ökad
patientsäkerhet. Den personcentrerade vården innebär ett förhållningssätt där patienten ses som
en viktig partner som deltar aktivt i planeringen av den egna vården. Utifrån patientens beskrivning av sitt tillstånd, sina behov och förmågor görs en överenskommelse om vårdens innehåll.
Ett aktivt arbete pågår inom verksamheterna för att införa ett personcentrerat arbetssätt, till
exempel med patientberättelse, hälsoplan och dokumentation som patienten får del av under vårdtiden. Många enheter har övergått till personcentrerad rond samt överlämning mellan arbetspassen
tillsammans med patienten. Flera enheter har haft föreläsningar med en tidigare patient som
berättat om sina upplevelser och förbättringsförslag.
Exempel från verksamhetsområdena
• Verksamhetsområde Akut har startat ett projekt tillsammans med Utbildnings- och innovationscenter i syfte att fördjupa förståelsen för behovet av information och kommunikation för
patienter och närstående på akutmottagningen.
• Verksamhetsområde Anestesi och intensivvård har fortsatt att individanpassa vård, dokumentation och involvering av patient och/eller närstående, bland annat genom ronder och överrapportering hos patienten samt att varje patient får en utsedd patientansvarig sjuksköterska 		
respektive undersköterska för att behålla kontinuiteten i det vårdnära arbetet i intensivvården.
• Verksamhetsområde Kardiologi har utarbetat en blankett i vilken närstående beskriver
sin svårt sjuka anhöriga som vårdas på intensivvårdsavdelningen, vilket kan bidra till att vården
bättre anpassas till patientens önskemål och personlighet.
• Verksamhetsområde Kvinnosjukvård och förlossning har gjort en pilotstudie på gynekologisk
avdelning där alla patienter tillfrågades om vilken information de hade fått, om den var till-		
räcklig, om de saknade något och/eller om de skulle vilja ha informationen på ett annat sätt än
än den som erbjudits.
• På verksamhetsområde Ortopedi har patienter varit delaktiga i revidering av kallelsebrev 		
samt omarbetning av ett informativt bildspel riktat till patienter.
• På Ögonkliniken inom verksamhetsområde Specialistvård har glaukomprocessen stått i centrum
och ett förbättringsarbete har initierats där patient bjudits in att delta och fått tillfälle att 		
framföra synpunkter på processen.
• Sachsska barn- och ungdomssjukhusets akutvårdssektion har utvecklat en barnanpassad
ankomstbedömning för mindre barn samt för äldre barn och ungdomar. Målet är att göra barn
och ungdomar mer delaktiga i sin vård.

19

Handlingsplan för patientsäkerhet
Patientsäkerhetsrådet har under året haft fokus på sjukhusövergripande riktlinjer avseende
hantering av avvikelser och handläggning av allvarliga vårdskador. Sjukhuset strävar efter att ha
tydliga riktlinjer kring hur dessa ska hanteras så att det ska vara lätt att göra rätt. Därutöver har
även ett digitaliserat dokumenthanteringssystem implementeras vilket underlättar hanteringen
av patientärenden. Det bidrar också till ökad stringens i hantering av sjukhusövergripande riktlinjer.
Riskanalys

Syftet med att genomföra riskanalyser är att identifiera och värdera risker för att kunna agera
förebyggande.
Exempel från verksamhetsområden
• Verksamhetsområde Akut har gjort en riskanalys om handläggning av ovarialtorsion
(äggledaren vrider sig runt sig själv) vilket resulterat i en reviderad riktlinje för sortering/
remittering mellan sjukhusets kliniker samt utbildningsinsatser.
• Verksamhetsområde Bilddiagnostik har gjort riskanalyser som rör flytt till nya lokaler,
organisationsförändringar samt införande av nya arbetsrutiner och behandlingar.
• Verksamhetsområde Kvinnosjukvård och förlossning har gjort riskanalyser relaterat till 		
omflyttning av olika verksamheter, öppethållande av förlossningsmottagning och omfördelning av vårdplatser.
• Verksamhetsområde Specialistvård har inför flytten till ny vårdbyggnad, ny dagvårdsenhet
och ny operationsavdelning haft arbetsgrupper som genomfört riskanalyser vilket resulterat i
checklistor, standardiserade flöden och nya arbetssätt.
Avvikelserapportering

Grunden i patientsäkerhetsarbetet är medarbetare som uppmärksammar och rapporterar risker
och avvikelser från ordinarie händelseförlopp. Målet är att efter analys av händelsen ha identifierat
åtgärder som kan minska risker och förebygga vårdskador. Alla medarbetare på sjukhuset kan
rapportera avvikelser i avvikelsesystemet HändelseVis. Nyanställda får introduktion om avvikelserapportering som en grundsten i patientsäkerhetsarbetet. Närmaste chef eller av denne utsedd
person ansvarar för handläggning av avvikelserna och kan vid behov delegera utredningen till
den lokala patientsäkerhetsgruppen. Beslut om föreslagna åtgärder och uppföljning fattas av
ansvarig chef. De flesta verksamhetsområden har regelbundet genomgång i olika forum av
rapporterade avvikelser, analyser och vidtagna åtgärder för att öka lärandet och riskmedvetenheten.
Det är viktigt att det finns ett öppet klimat på arbetsplatsen så att fel och brister kan diskuteras
öppet utan att någon skuldbeläggs. Först då skapas en riskmedvetenhet och ett lärande. Under
2019 rapporterades 6 225 vårdavvikelser. Flest vårdavvikelser rapporteras inom områdena
Behandling/omvårdnad och Dokumentation/ informationsöverföring.
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Vid analysen av händelserna anges främst ”procedurer, rutiner eller riktlinjer” som orsak till
vårdavvikelsen vilket både kan innebära att sådana saknas, är bristfälliga eller ej kända för de
involverade medarbetarna. Många medarbetare upplever det svårt att hitta information och riktlinjer och under året har ett arbete gjorts för att strukturera sidan på intranätet som handlar om
Vårdstöd, där även sjukhusövergripande riktlinjer ingår, men fortsatt arbete behövs för att skapa
ytterligare tydlighet och struktur.
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Riskbedömningar och punktprevalensmätningar
I sjukhusets rutiner ingår att samtliga patienter som skrivs in i slutenvården bedöms avseende
risken för anmälningspliktiga resistenta bakterier (ARB), fall, trycksår, undernäring och urinretention. Riskbedömningen är en förutsättning för att kunna sätta in förebyggande åtgärder
tidigt. Riskbedömningarna är obligatoriska riskbedömningsinstrument i journalmallen som
sjuksköterskan öppnar i samband med patientens ankomst till vårdenheten. Andelen riskbedömningar kan kontinuerligt följas upp per vårdenhet. Utöver detta görs också punktprevalensmätningar för ARB, följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, fall, trycksår och undernäring två gånger per år.
Exempel från verksamheterna
• På urologiska kliniken inom verksamhetsområde Specialistvård presenterar ansvariga chefer
regelbundet resultaten för medarbetarna på arbetsplatsträffar för ökad delaktighet och förståelse
över kvalitetsindikatorernas betydelse. Nyanställda får inskolning i kvalitetsindikatorers 		
syfte, mål och resultat och åtgärder för att uppnå målen.
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Vårdskador
I patientsäkerhetslagen står att en vårdskada är ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens
kontakt med hälso- och sjukvården”. En vårdskada kan uppstå på grund av den vård och behandling
som patienten fått men också av att patienten inte har fått den vård som behövs.
Markörbaserad journalgranskning
Strukturerad markörbaserad journalgranskning används för att mäta förekomsten av skador
i vården. Sjukhuset gör varje månad ett slumpmässigt urval av 20 vårdtillfällen och letar efter
markörer i journalen som kan vara tecken på en vårdskada. 2019 års granskningar visade att i
nio procent av vårdtillfällena hade patienter drabbats av en vårdskada. Det är en ökning jämfört
med föregående års granskning då resultatet var sex procent. De vanligaste skadegrupperna var
vårdrelaterade infektioner och kirurgiska skador. En absolut majoritet av vårdskadorna ledde
inte till bestående skada men i fyra procent av fallen bidrog vårdskadan till alternativt orsakade
en permanent skada.
Utredningar och händelseanalyser
Vårdgivaren ska utreda händelser som har medfört en vårdskada eller hade kunnat göra det.
Syftet med utredningen är att klarlägga händelseförloppet och orsakerna till det. Utredningen
ska ge underlag för beslut om åtgärder som ska hindra att en liknande händelse inträffar på nytt.
Vid allvarliga händelser och/eller allvarliga risker genomförs en fördjupad analys av det inträffade,
en så kallad händelseanalys. Risk för allvarliga vårdskador, eller inträffade vårdskador, som medfört bestående men eller dödsfall ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt
lex Maria. Under året genomfördes cirka 50 händelseanalyser, varav 14 ingick i lex Maria-ärenden.
Uppföljning av åtgärderna sker först och främst på respektive verksamhetsområde men också på
sjukhusnivå.
Patienters och närståendes delaktighet i händelseanalyser
Sjukhuset arbetar löpande för att öka patienternas och de närståendes delaktighet i sjukhusets
förbättringsarbete och ska därför erbjuda patienter och/eller närstående att delta i händelseanalyser. Patienterna och de närstående ska också få ta del av den färdiga analysen för att få hjälp
att förstå händelsen och veta vilka åtgärder sjukhuset kommer att genomföra för att förhindra att
liknande situation inträffar igen.

Mål:
		

I minst 75 % av händelseanalyserna ska patient och/eller närstående
erbjudits att medverka

Resultat: 85 %
Mål:
Färre än 8 % av de vuxna patienterna har drabbats av vårdskada under
		 vårdtiden
Resultat: 9 %
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Vårdrelaterade infektioner
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vanligaste vårdskadan i Sverige liksom på Södersjukhuset.
Den lokala hygienkommittén, STRAMA-gruppen (Samverkan mot antibiotikaresistens), Vårdhygien Stockholm samt den centrala hygienkommittén i Region Stockholm har ett nära samarbete och arbetar aktivt för att förebygga VRI. En fortsatt positiv utveckling med en minskande
andel VRI och endast enstaka fall av spridning av resistenta bakterier kan ses, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Sjukhuset har under året arbetat aktivt med att följa upp
mätningar av VRI.
Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
En grundläggande åtgärd för att undvika smittspridning och VRI är att alla medarbetare i den
patientnära vården tillämpar basala hygienrutiner och klädregler korrekt. För att förbättra
följsamheten ordnades i anslutning till den internationella handhygiendagen en aulaföreläsning
samt en aktivitet i entréhallen om handhygien, handskanvändning och smittspridning. Det totala
resultatet från punktprevalensmätningarna under året visar att 61 procent av medarbetarna har
följsamhet i alla moment vad gäller basala hygienrutiner och klädregler, vilket innebär att det
finns ett behov av förbättringar. När det gäller följsamhet till klädregler är resultatet 92 procent.
Anmälningspliktiga resistenta bakterier
Alla patienter som skrivs in i slutenvården screenas för riskfaktorer för bärarskap av anmälningspliktiga resistenta bakterier (ARB), och vid risk ska bakterieodling genomföras. Detta görs för
att minimera risken för ytterligare spridning av dessa bakterier. Punktprevalensmätningar görs
som uppföljning av hur väl sjukhuset genomför dessa odlingar och uppföljning kan också göras på
daglig basis på enhetsnivå. Resultatet är en markant förbättring från 2018, men det finns fortsatt
förbättringspotential för att nå målet.
Exempel från verksamheterna
• Verksamhetsområde Internmedicin har arbetat med fokus på inskrivningsodlingar vid ARB
och vid höstens mätning var 100 procent av patienterna med riskfaktorer för MRSA korrekt
intagningsodlade.
Korrekt antibiotikaanvändning
Sjukhusets STRAMA-grupp arbetar aktivt för korrekt och minskad antibiotikaanvändning.
Under hösten uppmärksammades den europeiska antibiotikadagen med aulaföreläsning om det
arbete som pågår för att skydda antibiotikan. Flera vårdavdelningar har infört ”antibiotikasmarta
sjuksköterskor” för att stärka sjuksköterskans roll i arbetet med att använda antibiotika på rätt
sätt för patientens bästa i den kliniska vardagen.
Mål:
		

Färre än 4,0 % av patienterna har drabbats av en vårdrelaterad infektion 		
under vårdtiden på sjukhuset

Resultat: 3,5 %
Mål:
		

Minst 90 % av patienterna med riskfaktorer för MRSA ska vara korrekt 		
intagningsodlade i samband med inläggning i slutenvården

Resultat: 84 %
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Fall
En vanlig orsak till att patienter skadas under sjukhusvistelsen är fall. Många fall orsakas av akut
förvirring, som kan uppstå framförallt hos äldre personer i samband med sjukhusvistelse, svår
sjukdom eller efter en operation. Årets punktprevalensmätningar visade att 94 procent av patienterna var fallriskbedömda. Av de patienter som hade en förhöjd risk för fall fanns förebyggande
åtgärder dokumenterade för 69 procent av patienterna, en förbättring jämfört med resultatet på
55 procent vid mätningarna 2018.
Trycksår
Trycksår är en relativt vanlig vårdskada. För samtliga patienter med en ökad risk ska förebyggande
åtgärder sättas in tidigt, bland annat avlastande madrasser och vid behov hjälp med lägesändring.
Under året har en sjukhusövergripande inventering av madrasser gjort på samtliga avdelningar för
vuxna. Vid höstens mätning av patienter som skrivs in i slutenvården var 92 procent bedömda
avseende risk för trycksår. Andel patienter med vårdtid > 24 timmar som drabbats av trycksår under
vårdtiden var tio procent. Av dessa hade fem procent svårare trycksår (kategori två till fyra).
Exempel från verksamhetsområdena:
• Svårt sjuka personer är extra sårbara för att utveckla trycksår. Under året prioriterade verk-		
samhetsområde Anestesi och intensivvård därför aktiviteter för att minska antalet trycksår
under vårdtiden på intensivvårdsavdelningen. Under året genomfördes punktprevalensmätning
1 gång/månad för att kartlägga lokalisation och frekvens av trycksår. Medarbetarna utbildades
om fuktskador, trycksårsprofylax och behandling av trycksår. Arbetet har lett till att hudproblem tydliggörs och preventiva åtgärder sätts in tidigt.
• Verksamhetsområde Internmedicin har haft stort fokus på trycksår under året med aktiviteter
som att arbeta fram riktlinje, utbildning om material och utvärdering av sortiment.

Mål:
		

Minst 80 % av patienterna med vårdtid > 24 timmar ska vara riskbedömda
för trycksår inom 24 timmar

Resultat: 92 %*
*Sedan hösten 2019 görs alla beräkningar på patienter med vårdtid > 24 timmar med anledning av att
kvalitetsindikatorn har ändrats till att endast omfatta dessa patienter.
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Undernäring
Att identifiera patienter med undernäring eller risk för undernäring är en effektiv metod för att
förebygga vårdskador. Syftet med Nutritionsrådets arbete är att höja kvaliteten, förenkla och
förtydliga det övergripande nutritionsarbetet på hela sjukhuset.
Nutritionsrådet har arbetat med fyra huvudspår under 2019:
• Standardisering av nutritionssortiment på sjukhuset vilket minskar behovet av lagerhållning och
förenklar korrekt ordination, i synnerhet när patienterna byter vårdavdelning och vid utskrivning.
• Pilotprojekt av digital ordination av enteral nutrition i journalsystemet.
Planerat breddinförande 2020.
• Framtagande av Nutritionsguiden, ett heltäckande material om nutritionsarbetet på sjukhuset.
• Utveckling av och genomförande av kurs i sondsättning för sjuksköterskor.
Andel patienter som blivit korrekt nutritionsbedömda var 67 procent, vilket är en ökning från
föregående år, men innebär fortfarande att det finns ett behov av förbättringar. För de patienter
som bedömdes ha risk för undernäring hade förbyggande åtgärder satts in i 72 procent av fallen.

Urinretention
Att övervaka urinblåsans volym är en viktig åtgärd för att förebygga vårdskador orsakade av
övertänjning av urinblåsan. För 2019 har en ny kvalitetsindikator, Riskbedömning för urinretention, lagts till. Ett stort implementeringsarbete har gjorts för att säkerställa att bedömningen
görs korrekt, dokumenteras, att en aktivitetsplan öppnas för patienter med hög risk för urinretention samt att kontroller görs och åtgärder vidtas.
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Läkemedelsrelaterade vårdskador
De läkemedelsrelaterade skadorna utgör en stor del av vårdskadorna och orsakar ett stort lidande
för den patient som drabbas. Läkemedelsrådet med representanter från samtliga verksamhetsområden har uppdraget att verka för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling
och läkemedelshantering. Rådet tar bland annat fram riktlinjer som gäller ordination och hantering av läkemedel. Läkemedelsavvikelser som rapporteras i HändelseVis följs upp regelbundet
av rådet för beslut om lämpliga åtgärder för att minimera risken framgent. Varje verksamhet har
även en läkemedelsansvarig läkare med ett särskilt uppdrag att analysera läkemedelsrelaterade
avvikelser på varje klinik.
Exempel på åtgärder utförda under året:
• Under året har arbetet syftat till att patienterna ska kunna vara mer delaktiga i sin läkemedelsbehandling och i vissa fall kunna sköta sina mediciner själva i samband med vistelsen på sjukhuset.
• Ett proaktivt arbete har gjorts för att minska effekterna av leveransproblem av läkemedel 		
genom att utarbeta rutiner för sjukhusgemensamma licenser.
• Sjukhusgemensamma ordinationsmallar för pumpbaserad symtomlindring vid palliativ vård
har utarbetats för att säkerställa patientsäkra ordinationer.
• Flera vårdenheter har infört ATC-kodsordning i sina läkemedelsförråd för att minska risk för
förväxling av läkemedel.
• Uppföljning av utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse har gjorts för att säkra att
patienterna får bra information om sina läkemedel vid utskrivning.

Mål:
		

Minst 53 % av patienterna på verksamhetsområde Kirurgi ska ha fått ett
utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse vid utskrivningen.

Resultat: 64 %
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Tidig upptäckt av svikt av vitala funktioner
Regelbunden övervakning av alla inneliggande patienter med ett riskbedömningsinstrument
ökar möjligheten att upptäcka en försämring av patientens tillstånd i tid. Det bedömningsinstrument som sjukhuset använt under många år har bytts ut till National Early Warning Scale2
(NEWS2). Till mätvärdesskalan finns en åtgärdstrappa som visar när och vilka åtgärder som ska
vidtas vid avvikande mätvärden. Avdelningarna kan få stöd av en mobil intensivvårdsgrupp,
så kallade MIG-team, som bedömer patienten och föreslår fortsatt behandling.
Övergången till NEWS2 inleddes med att MIG-teamet anordnade en kampanjvecka med fyra
föreläsningar om NEWS2. På intranätet publicerades relaterade dokument, reviderade riktlinjer och
en inspelning av föreläsningen. Nya termer och mallar för dokumentation av NEWS2 i TakeCare
skapades. Under veckan fanns också MIG-teamet tillgängliga i huvudentrén för information och
frågor från medarbetare. I slutet av april genomfördes övergången till NEWS2 på alla sjukhusets
vuxenavdelningar. En obstetrisk version av NEWS som används till alla sjukhusvårdade gravida
kvinnor infördes i december 2019.
Sjukhusgemensamma föreläsningar om NEWS2 och MIG ges två gånger per termin och dessutom ges ett flertal riktade föreläsningar till olika verksamheter och professioner. Detta har skett i
samarbete med Sepsis-projektet och föreläsningarna har kompletterats med ett avsnitt om sepsis
för att öka medvetenheten om symptomen och för att snabbare kunna identifiera patienter med
misstänkt sepsis på vårdavdelning.
Hälsofrämjande sjukvård
Forskning visar att rökning respektive alkoholkonsumtion ökar risken för postoperativa
komplikationer avsevärt. Sjukhuset arbetar med hälsofrämjande sjukvård och har under året
fortsatt arbetet med att implementera riktlinjen ”Rök-och alkoholfri operation”. Syftet är att
stödja patienter att avstå rökning och alkohol veckorna före och efter sin operation. På intranätet
finns information om hälsofrämjande sjukvård och broschyrer som kan skrivas ut till patienter.
Det finns också en länk till Lärtorgets utbildning om ”Hälsosamma levnadsvanor”. Syftet med
e-utbildningen är att medarbetarna ska få mer kunskap om varför hälso- och sjukvården ska
arbeta med att stötta personer att förändra ohälsosamma levnadsvanor och hur man på bästa
sätt ger det stödet. Utbildningen berör fem områden: samtal och förhållningssätt, tobaksbruk,
riskbruk alkohol, fysiska aktivitet och matvanor.
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Övrigt systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Som stöd i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet finns ett antal grupperingar på sjukhuset
såsom centrumbildningar, råd, kommittéer och arbetsgrupper vilka arbetar strategiskt med att
utveckla och förbättra rutiner och arbetssätt inom respektive område.
Barn och ungas rättigheter
Inom sjukhusets alla verksamheter bedrivs ett aktivt arbete för att stärka barn och ungas rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset organiserar årligen en barnrättsutbildning. Hittills har totalt 75 barnrättsombud utbildats
på sjukhuset. Det finns en riktlinje om barn som närstående inom vuxensjukvården i syfte att ge
vägledning och stöd till verksamheterna. Barnrättsombuden på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset ansvarar för att bevaka att alla aktiviteter på Sachsska genomsyras av barnkonventionen och barnets rättigheter samt att vården bedrivs i enlighet med nordisk standard för barn och
ungdomar inom hälso- och sjukvård (NOBAB), vilken är utarbetad med stöd av FN:s konvention
om barns rättigheter.
Det innebär att:
• Barn och vårdnadshavare skall få information om avdelningens arbetssätt och rutiner samt få
stöd att ta aktiv del i barnets vård.
• Barn och vårdnadshavare skall få information om barnets sjukdom, behandling och vård på
ett sätt som de kan förstå och som är anpassat till barnets ålder.
• Barn och vårdnadshavare skall - efter grundlig information- vara delaktiga i beslut som gäller
behandling och vård av barnet. Alla barn skall skyddas mot onödiga medicinska behandlingar
och undersökningar.
Kunskapscentrum Matallergi för barn
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset har uppdraget från Region Stockholm att driva ett
kunskapscentrum för matallergi hos barn. Huvudfokus för kunskapscentret är att öka hälso- och
sjukvårdens kunskaper kring matallergi. I uppdraget ingår även att se över vårdprogram och
utveckla egenvårdsutbildningar för patienter och närstående.
Exempel på aktiviteter under året:
• Utbildning av allmänläkare, barnläkare, sjuksköterskor och dietister i öppenvård.
• Skriftligt utbildningsmaterial om allergidiagnostik.
• Ett avsnitt i BVC-podden.
• Egenvårdsutbildning för barn med matallergi.
Sårbehandling
Sårbehandlingsrådet arbete ska bidra till förbättringar och kompetensutveckling inom området
sårbehandling. Under året har rådet sammanställt utbildningsmaterial för sårbehandlingsprinciper
samt en basförrådslista på rekommenderade omläggningsmaterial som presenterats för ett
flertal avdelningar och mottagningar på sjukhuset. Det pågår även ett arbete med att ta fram en
sjukhusövergripande riktlinje om undertrycksbehandling vid svårläkta sår.
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Trauma
Traumakommittén har ett övergripande processansvar för traumasjukvård och för att kontinuerligt utveckla vården för dessa patienter. Under året har traumaregistreringen avsevärt
förbättrats och en uppföljning är möjlig utifrån antalet traumafall, skadepanorama och omhändertagande. Traumakommittén har även arbetat för en anpassning av traumaomhändertagandet i
samband med inflyttning i nya operationshuset och vårdbyggnaden, vilket fortsätter under 2020
då akutmottagningen flyttar in i nya lokaler. Kommittén arbetar också för ett införande av multidisciplinära traumaövningar på akutmottagningen.
Katastrofmedicin
Sjukhusets lokala katastrofkommitté ansvarar för kris och katastrofmedicinska beredskapsfrågor.
Sjukhuset ska ha alltid ha en aktuell lokal katastrofmedicinsk beredskapsplan för att snabbt
kunna höja beredskapen och vid en stor olycka eller katastrof bli mottagande sjukhus alla dagar
när som helst på dygnet. I uppdraget ingår även kontinuitetsplanering och frågor som rör funktionssäkerhet och robusthet för att minska sjukhusets sårbarheten och skapa en beredskap inför
eventuella kriser.
Aktiviteterna nedan har syftat till att medarbetare som ingår i Lokal Särskild Sjukvårdsledning
(LSSL) är utbildade, trygga och förberedda i sina roller samt att höja sjukhuset beredskap vid en
särskild händelse.
Exempel på aktiviteter under året:
• Övning för LSSL med över 50 deltagare.
• Återkommande utbildningar för LSSL lokalt och regionalt.
• Simuleringsövning på Sachsska barn- och ungdomssjukhusets akutmottagning.
Hjärt- och lungräddning
Sjukhusets HLR-råd har ett övergripande syfte att stödja och ge råd i frågor rörande hjärtstoppshändelser. Tiden från hjärtstopp till behandling är avgörande för chansen till överlevnad. Målet
är att patienter som drabbas av hjärtstopp inom sjukhuset ska få optimal behandling. HLR-rådet
och läkemedelsrådet har under året arbetat tillsammans med standardisering av akutvagnar,
översyn av akututrustning, upprättande och revidering av riktlinjer samt tagit fram läkemedelsfavoriter i TakeCare för förenkling gällande ordination av läkemedel vid HLR-situationer.

Mål:
		
		

För minst 90 % av de patienter som drabbas av hjärtstopp inneliggande på
sjukhuset ska defibrillering vid ventrikeltakykardi eller ventrikelflimmer ha
skett inom 3 minuter

Resultat: 95 %
Mål:
Minst 36 % av de patienter som drabbats av hjärtstopp ska ha 30-dagars 		
		 överlevnad
Resultat: 38 %
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Donation
Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas av friska från en annan människa.
En viktig förutsättning för transplantation är att det finns människor som vill donera sina organ
och vävnader efter sin död. För att en organdonation ska kunna lyckas måste flera specialiteter på
sjukhuset samarbeta, patienten måste vårdas på en intensivvårdsavdelning och det måste finnas
ett samarbete mellan sjukhuset, transplantationskoordinatorn och transplantationskirurger.
Donationsgruppen har arbetat med dessa aktiviteter under året:
• Genomgång av hela donationsprocessen från akuten eller vårdavdelning till operation.
• Revidering av riktlinje ”Omhändertagande av den medvetslösa patienten”.
• Revidering av riktlinje och checklista för donation för intensivvården.
• Utbildningar för akutläkare och medarbetare på intensivvårdsavdelningarna.
• Alla dödsfall inom intensivvården har granskats för att säkra att alla möjliga donatorer har 		
uppmärksammats.
Södersjukhuset har deltagit i ett nationellt pilotprojekt kring donation som genomförs efter att
livsuppehållande behandling har avbrutits, s k DCD-donation (Donations after Circulatory
Death) för att utreda möjligheterna att införa arbetssättet i hela landet för att få fler donatorer
och för att möjliggöra för fler människor att få donera efter sin död. Nyligen beslutades att de sex
sjukhusen som deltog i pilotstudien får fortsätta med DCD-donation. Projektets slutrapport
kommer i mars 2020 och därefter fattas beslut om nationellt breddinförande. Under pilotprojektet
utfördes fem DCD-donationer på Södersjukhuset.
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Etiska frågor
Etiska rådet verkar för att sjukhusets medarbetare får en ökad medvetenhet om etiska frågor och
ett etiskt förhållningssätt. Rådet utbildar i grundläggande etik och leder diskussioner kring etiska
frågor. Under året har skådespelare som gestaltar patienter och närstående använts för att förstärka
den delen i ST-läkarutbildningen som rör svåra etiska överväganden och brytpunktsamtal.
Teamträning
För att skapa en säker vård med hög kvalitet krävs kompetenser som är gemensamma för alla
professioner. Inom sjukhuset erbjuds teamträning i stor utsträckning med ett inarbetat pedagogiskt
koncept för simulatorträning; Concept for patient simulation (CEPS). Samtliga CEPS-kurser som
ges har en specifik medicinsk patientsituation i fokus. CEPS-instruktörerna är aktiva i studentundervisningen och kan bidra till interprofessionellt lärande i simulerade akuta situationer med
både nyfödda, barn och vuxna som patienter. CEPS-Instruktörerna medverkar i specialistutbildningen för neonatalsjuksköterskor och ST-läkare i pediatrik samt utbildar instruktörer på andra
sjukhus både i Sverige och i andra länder.
Under året har en fortsatt spridning av konceptet genomförts av CEPS-organisationen och
Utbildningscenter, med fokus på teamträningar inom ”Vårdavdelning vuxen”. Utbildningscenter
har tillsammans med verksamhetsområdena Internmedicin, Ortopedi, Kirurgi och Specialistvård utvecklat ramar för simulering på vårdavdelning. Uppdragsbeskrivning, lärandemål och
patientfall har tagits fram och utbildningarna genomförs med fokus på kommunikation, NEWS2,
rapportering enligt SBAR, akut omhändertagande och berörda riktlinjer. Utbildningarna sker
interprofessionellt med tydlig koppling till att öka patientsäkerheten.
Kompetensbevis och handledarutbildning för undersköterskor
Utbildningscenter examinerar undersköterskor i tre vårdmoment, katetrisering av urinblåsa,
venprovtagning samt kapillärprovstagning, för att säkra kvalitet i momenten och öka patientsäkerheten. Efter genomgången examinering får deltagarna ett kompetensbevis och under 2019
har cirka 100 undersköterskor genomgått utbildningen. Utbildningscenter samordnar även handledarutbildning för undersköterskor. Syfte och mål är att ge en fördjupad förståelse/kunskap om handledning och det handledande uppdraget utifrån perspektiven lärande, pedagogik, kommunikation
och regelverk.
Dokumentation
Omvårdnadsdokumentationsrådet arbetar för följsamhet till gällande lagstiftning kring journalföring av omvårdnad. Målet är att dokumentationen ska ensas med hjälp av sjukhusövergripande
eller regionövergripande strukturerade journalmallar för att stärka patientsäkerhet och kvalitet i
omvårdnaden. Under året har fokus legat på framtagning och implementering av nya eller reviderade sjukhusövergripande journalmallar för utskrivningsplanering, hälsoplan, 1177 e-tjänster och
avliden patient. Även nya mätvärden och aktivitetsplaner har implementerats som ”Risk för urinretention” för att underlätta den obligatoriska riskbedömningen, vilken även ingår i kvalitetsindikatorerna, och ”Vård i livets slut” för att underlätta dokumentationen av palliativa åtgärder.
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Strålsäkerhet, informationssäkerhet, e-hälsa, IT och MT
Strålsäkerhet
Södersjukhuset bedriver verksamhet med joniserande strålning inom de flesta verksamhetsområden; röntgendiagnostisk verksamhet, nuklearmedicinsk diagnostik och behandling samt
strålbehandlingsverksamhet. Röntgenstrålning och radioaktiva markörer används även inom
operationsverksamheter.
Strålskyddskommitté och strålsäkerhetsmål
Kommittén är ett expertorgan i strålskyddsfrågor av övergripande karaktär och verkar för en
god strålsäkerhetsmiljö i verksamhet med joniserande strålning inom sjukhuset. Den 1 juni 2018
trädde en ny strålskyddslag i kraft. Följsamhet till de nya lagkraven har varit kommitténs huvudsakliga fokusområde under 2019. Sjukhuset har arbetat i enlighet med den handlingsplan för
strålskydd som fastställts i ledningsgruppen. Handlingsplanen har fyra spår: strålskyddsutbildning, strålskyddsorganisation, integrerad verksamhetsstyrning och optimering.
Ledningssystem för strålsäkerhet och patientinformation
Södersjukhuset har under året utarbetat ett ledningssystem som omfattar samtliga verksamheter där joniserande strålning förekommer. Det är ett effektivt verktyg i arbetet för att uppnå
förbättrade processer gällande strålsäkerhet. Det är också ett hjälpmedel att säkerställa att de
strålsäkerhetsrelaterade krav som gäller för sjukhuset uppmärksammas och uppfylls för att motsvara de krav och förväntningar som finns från patienter, personal, allmänhet och miljö.
En regionövergripande patientinformation rörande strålsäkerhet vid diagnostiska undersökningar med röntgenstrålning och nuklearmedicin har utarbetats. Som komplement har sjukhuset
tagit fram en riktad patientinformation för interventions- och operationsverksamheter.
Uppföljningar av det systematiska strålsäkerhetsarbetet och riskanalyser
Diagnostiska standardnivåer har fastställts för patientstråldoser för röntgen- och nuklearmedicinska undersökningar samt interventionella procedurer vid Bröstcentrum Mammografi
och Röntgenkliniken inom verksamhetsområde Bilddiagnostik liksom inom verksamhetsområde
Kardiologi och Kirurgi. Samtliga diagnostiska standardnivåer ligger väl under Strålsäkerhetsmyndighetens diagnostiska referensnivåer.
Strålsäkerhet gällande operation- och hybridsalar har varit ett högt prioriterat område vid uppförandet av den nya operationsavdelningen. Installerad utrustning för röntgengenomlysning innebär
lägre stråldoser för patienter och medarbetare. Onkologiska kliniken har under 2019 byggt om
ett strålterapirum för att inrymma en strålbehandlingsutrustning för avancerade former av
strålbehandling. Strålskärmningen i samtliga nyuppförda lokaler säkerställer en god arbetsmiljö
ur strålskyddssynpunkt i angränsande lokaler. Under 2019 uppmanade Strålsäkerhetsmyndigheten
samtliga strålbehandlingsavdelningar i Sverige att genomföra riskanalys av strålbehandlingsprocessen. Syftet var att stimulera förebyggande arbete genom att identifiera delmoment med
förbättringspotential. Riskanalysarbetet på sjukhuset har resulterat i en detaljerad processkartläggning samt identifiering av potentiella riskkällor i processens olika steg. Dessa risker kan nu
förebyggas genom förbättrade metoder och riktlinjer.
Mål:

Minst 70 % av berörda medarbetare ska ha genomgått strålskyddsutbildning

Resultat: 73 %
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Informationssäkerhet
Sjukhuset har under 2019 arbetat med informationssäkerhet på ett antal områden. Ikraftträdandet
av Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ställer
krav på säkerhet i nätverk och informationssystem och omfattar verksamheter av samhällsviktiga
tjänster där sjukvården utgör en sådan verksamhet. För sjukhuset har detta medfört att vid
IT-incidenter analyseras dessa mer ur ett patientsäkerhetsperspektiv jämfört med tidigare.
Uppföljningar av informationssäkerhet samt riskanalyser
Sjukhuset följer upp IT-system, verksamheter och bolaget i stort genom strukturerad complianceanalys enligt en gemensam modell för Region Stockholm. Analysen går ut på att påvisa nuläge i
förhållande till börläge. Under 2019 har sjukhuset följt upp 45 olika IT-system. Det har gjorts en
riskanalys av brister i förhållande till önskat läge på en övergripande nivå och systemägare och
verksamhetsägare har fått rekommendationer om lämpliga förbättringsåtgärder. Uppföljningen
av Södersjukhuset på strategisk nivå för 2019 kommer att kompletteras med en formell riskanalys
och åtgärdsförslag. Detta presenteras för bolagsledningen i maj 2020. Utöver detta pågår en verksamhetsinriktad riskanalys.
Informationssäkerhetshöjande åtgärder och skydd mot olovlig åtkomst
IT-säkerheten i IT-arbetsplatser har ökat genom ett förbättrat klientskydd. Bland annat begränsas
automatiskt åtkomsten till vissa skadliga sidor på internet och möjligheten att följa upp användares
otillåtna eller riskabla internetanvändning har ökat. En allt större andel av medarbetarna har
genomgått e-utbildning i informationssäkerhet.
Utvalda IT-system har bedömts med ”systemklassning”, vilket är en metod utvecklad av sjukhuset för att avgöra hur kritiska systemen är för verksamheten. Klassningen medför krav bland
annat på olika nivå av kontinuitetsplaner. Under året har det också påbörjats ett mer systematiskt
arbete kring informationsklassning av den information som de utvalda systemen innehåller.
Tekniska skydd mot olovlig åtkomst bedöms genom complianceanalysen för IT-system. Överlag
har IT-miljön en adekvat nivå av säkerhet och där brister har upptäckts genomförs antingen
tekniska eller administrativa åtgärder.
Granskning av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring
Journalföring och åtkomst till journaler granskas systematiskt genom det stickprovsbaserade
analysverktyget SALA. I snitt tio procent av medarbetarna väljs varje månad ut för kontroll och
under 2019 har cirka 4 800 medarbetarkontroller utförts på detta sätt. Vid särskild anledning,
vilket kan vara begäran från patient eller misstanke som uppstått av något skäl, genomförs riktad
loggkontroll. Under 2019 genomfördes 58 loggkontroller. Vid kraftig misstanke om missförhållanden kan en fördjupad loggkontroll genomföras. Under 2019 genomfördes 48 fördjupade kontroller.
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e-hälsa, IT och medicinsk teknik
Kommittén för e-hälsa, IT och Medicinsk Teknik (MT) ska verka för en långsiktigt sammanhållen e-hälsa inom sjukhuset samt i relationen med andra vårdgivare och regiongemensamma
lösningar. Arbetet i Kommittén har målsättningen att IT och MT som en del av e-hälsa ska stödja
och effektivisera verksamhetens processer.
Södersjukhuset har stora utmaningar med den fysiska tekniska infrastrukturen. Utrustningen
är i slutet av sin livslängd och stödjer inte moderna patientsäkra arbetssätt. Ett arbete med att
byta ut infrastrukturen är påbörjat och när detta är genomfört får sjukhuset bättre förutsättningar för moderna arbetssätt och en säkrare teknikmiljö. På lite längre sikt kommer sjukhuset
att ta emot ny vårdinformationsmiljö som ersätter bland annat dagens journalsystem. Den nya
vårdinformationsmiljön ska göra det bättre för patienter och vårdens medarbetare samt skapa
förbättrade förutsättningar för ledning och styrning samt forskning och utveckling.
Under året har mycket av fokus legat på mottagandet av tekniken i nya byggnader samt att vidareutveckla förvaltningsobjektsstyrningen av teknik på sjukhuset. Kommittén har även arbetat med
att skapa förutsättningar för mottagandet av Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM). En bra
struktur och styrning på teknikmiljön stödjer ett mer patientsäkert arbete.
I samband med nybyggnationen under året har installationer av medicinska gaser riskhanterats utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Framförallt har de nya delarna i den medicinska
gasanläggningen bevakats via medicintekniska avdelningens gasexperter. Ett exempel är att
märkningen av de olika gasuttagen till andningsluft, syrgas och lustgas har förtydligats för att
förhindra förväxling.

35

Goda exempel på förbättringsarbeten inom verksamhetsområdena

Kvalitetsprisnomineringar
Minimerad separation mellan mamma och nyfött barn som har kortvarig andningsstörning
Nyfödda barn med kortvarig andningsstörning som kräver CPAP-behandling har tidigare
vårdats på neonatalavdelningen (på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset) och därmed separerats
från sin mamma, som i sin tur oftast behöver vård inom verksamhetsområde Kvinnosjukvård
och förlossning. Förbättringsarbetet har skapat förutsättningar för ett mobilt neonatalt team
som kan vårda barnet med CPAP-behandling hos mamman. Barnet kan vårdas hudnära hos sin
mamma under tiden mamman har ett kvarstående vårdbehov. Genom att minska separationen
mellan barn och föräldrar underlättas anknytningen. Det ger förutsättningar för en tidig amningsstart och ökar föräldrarnas delaktighet i sitt barns vård. Detta gemensamma patientfokus har
utvecklats genom ett samarbete mellan olika yrkeskategorier och över verksamhetsgränserna.
Strävan efter att uppnå en gemensam vårdkedja för den nyförlösta modern och barnet bidrar till
att skapa en enklare väg genom vården.
Peroperativ pacemakerkontroll i syfte att minska antalet komplikationer
På pacemakeroperation, verksamhetsområde Kardiologi, arbetar kardiologer och sjuksköterskor
med specialistkompetens inom arytmi i nära samarbete. Komplikationer som kräver reoperation
registreras i Svenska Pacemakerregistret och vid enheten diskuteras alltid inträffade avvikelser.
Genom att införa ett nytt tvärprofessionellt arbetssätt med pacemakerkontroll på operationssalen har antalet komplikationer minskat hos patienter som genomgår pacemakeroperation.
Ytterligare positiva effekter är att kompetensen hos sjuksköterskorna har ökat samt att arbetet
på enheten fått ett bättre flöde när pacemakerkontrollen utförs under operationen i stället för på
vårdavdelningen efter operationen.
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Exempel på utvecklingsprojekt som erhållit medel från Vårdfonden
Vårdfonden instiftades 1994 i samband med Södersjukhusets 50-årsjubileum. Fondens avkastning ska användas till utvecklingsprojekt på sjukhuset, som bedrivs av sjuksköterskor och annan
personal med medellång högskoleutbildning inom vårdsektorn, i syfte att ytterligare förbättra
omhändertagandet av patienterna.
Strukturerad förmaksflimmermottagning
Verksamhetsområde Kardiologi har arbetat med att förbättra och utveckla vården för patienter
med förmaksflimmer. Resultatet är en mottagning baserad på teambesök med sjuksköterska och
läkare samt förbättrad och strukturerad dokumentation. Vid nybesöken sätts fokus på tydlig
information kring förmaksflimmer och vilka olika behandlingsalternativ som finns. Samtal
kring sömnapné, alkohol, övervikt, hypertoni och andra riskfaktorer är obligatoriskt. Under
besöket fångas eventuella bakomliggande orsaker till förmaksflimret upp vilket har optimerat
behandlingen för patienterna. De strukturerade besöken och vården har ökat sannolikheten för att
patienterna får en jämlik och säker vård. Teambesöken har bidragit till en tidsvinst/kostnadsvinst
för patienterna (ett besök) samt effektivare handläggning och planering av behandlingar. Patienterna har blivit bättre förberedda både mentalt och medicinskt inför planerade elkonverteringar.
Patientinformation i samband med strålbehandling
Verksamhetsområde Specialistvård Onkologi arbetar med att strukturera och sammanställa
patientinformation på strålbehandlingen med målet att patienterna ska få entydig och lättförståelig information vilket skapar trygghet och bättre följsamhet till behandlingen. Arbetet har
resulterat i en affisch där patienterna får information om de olika stegen i behandlingen. Nästa
del i arbetet är en checklista för sjuksköterskorna som skapar förutsättning för att ge liktydig
information samt anatomiskt bildunderlag som pedagogiskt hjälpmaterial.
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Övriga förbättringsarbeten
Förbättrad pre- och peroperativ riskbedömning
Verksamhetsområde Anestesi och intensivvård har arbetat med att förbättra riskbedömning
i samband med operation och anestesi. Tidigare bedömdes postoperativ vårdtid oftast utifrån
ett förväntat okomplicerat kirurgiskt ingrepp. Det har dock visat sig att exempelvis multisjuka
patienter behöver utökade resurser. För att kunna identifiera patienter med ökad risk för komplikationer, samt för att få ett jämnare flöde av patienter till den postoperativa avdelningen, har
en differentierad postoperativ kategorisering med uppdaterade utskrivningskriterier införts
under året.
Förbättrad smärtbehandling
Smärtsektionen på verksamhetsområde Anestesi och intensivvård har utarbetat en patientinformation om epidural smärtbehandling, där patienter och medarbetare från andra enheter har fått
möjlighet att lämna synpunkter på innehåll och utformning.
Medarbetare på sjukhuset har erbjudits utbildningar i behandling med transkutan elektrisk
nervstimulering (TENS), psykologiska mekanismer vid smärta samt avancerad pumpbaserad
smärtlindring. En mätning av följsamhet till sjukhusövergripande riktlinje om smärtskattning
har utförts där förbättringsområden har identifierats. Granskningen ligger till grund för de lokala
smärtombudens arbete med förbättringsåtgärder.
Förbättrad vård för patienter med psoriasis
Hudkliniken på verksamhetsområde Specialistvård har startat upp ett arbete för att öka kvaliteten
och effektivisera arbetet med psoriasispatienter, vilket ska leda till ett förbättrat och mer strukturerat omhändertagande i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Ett tvärprofessionellt
team har gjort en kartläggning av nuläget, identifierat åtgärder för att förbättra och effektivisera
arbetet. Målet är en tydlig och konkret omhändertagandeplan/vårdplan för patientgruppen.
Patientinformation innan och efter vårdtiden
På verksamhetsområde Kvinnosjukvård och förlossning, Gynekologisektionen, har patientinformation om operationer och behandlingar utarbetats. Informationen har verifierats med icke
sjukvårdskunnig personal så att innehållet ska vara lätt att förstå. Patientinformationen skickas
hem/delas ut till patienten inför en operation eller behandling. Även utskrivningsarbetet har
strukturerats med hjälp av journalmallar i TakeCare. Patienten får ett utskrivningsmeddelande
på avdelningen alternativt kan patienten läsa informationen i sin journal via 1177 Vårdguidens
e-tjänster.
Säkerställd god omvårdnad med hjälp av dokumentation
Verksamhetsområde Internmedicin har arbetat med att öka användningen av aktivitetsplaner
för trycksår, fall, nutrition och urinretention i journalen. Aktivitetsplaner bidrar till att stärka
patientsäkerheten och kvaliteten på omvårdnaden. Målet med arbetet är att säkerställa att riskbedömningar och omvårdnadsprocesser dokumenteras samt att minska dubbeldokumentation.
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Behovsanpassad rond samt patientnära överlämning
På verksamhetsområde Ortopedi har behovsanpassad rond samt patientnära överlämning
mellan dag- och kvällspersonal införts. Inför flytten till nya vårdavdelningar med enkelrum för
patient utarbetades och testades dessa nya arbetssätt vilka stödjer patientens rätt till att aktivt
delta och bidra i planeringen av sin vård och behandling.
Fånga passet – reflektion i teamet
Verksamhetsområde Kardiologi använder verktyget ”Fånga passet” för daglig reflektion. I slutet
av arbetspasset sker en avstämning i teamet med fokus på vårdbehov, vårdtyngd, patientsäkerhet
och arbetsmiljö. Syftet är att stärka och belysa vikten av teamarbete, att teamet kan lösa eventuella konflikter på en gång, träning i feedback och att se förbättringsområden. Cheferna får även
en bättre överblick om vad som hänt på arbetspasset och kan visualisera för ledningen.
Information på Barnakuten
Sachsska barn- och ungdomssjukhusets barnakut har inlett ett samarbete med Utbildnings- och
innovationscenter för att ta fram informationsmaterial om hur det går till på barnakuten, vad
en första bedömning är, svar på vanliga frågor i väntrummet och vad man kan göra om man har
tråkigt medan man väntar. En prototyp har utarbetats i form av en informationsbroschyr. Denna
har testats på besökarna på barnakuten med positivt resultat. Broschyrens innehåll kommer att
revideras med testresultatet som underlag och den färdiga produkten kommer att kunna laddas
ner till en smartphone. Syftet med detta är att föräldrar ska få förståelse för varför vissa barn
(som är mer allvarligt sjuka) får ”gå före i kön” och träffa en läkare före de andra väntande.

Så går det till på barnakuten
302

Ta nummerlapp

Första bedömning/
inskrivning av sjuksköterska
Här kan du hänvisas till annat
sjukhus/närakut/hem med råd

Vid behov startas behandling
(t.ex. vätskeersättning, febernedsättande, smärtlindring)

Betala hos sekreterare
i väntrummet

Efter första bedömning blir
det ofta väntetid, beroende
på barnakutens belastning.
Livshotade eller allvarligt
sjuka tas omhand först.

Träffa läkare/
undersköterska/
sjuksköterska

Provtagning
(t.ex. urin, blod,
röntgen, ultraljud)

Det kan vara en viss väntan på
att få ta prover eller röntgas.
Sedan väntar ni på provsvar.

Utvärdering av behandling som
påbörjats under vistelsen på
barnakuten.

Få provresultat av
läkare/sjuksköterska

Få behandling
/rådgivning innan du
lämnar barnakuten
Åka till annat sjukhus

Åka hem
1
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Inläggning på
barnavdelning Sös

Samverkan för säker vård
Patient- och närståenderåd samt patientföreningar
Södersjukhusets patient- och närståenderåd ger värdefulla synpunkter kring arbetet med att utforma sjukhusets nya lokaler och vårdbyggnader, alltifrån val av interiör och möbler till utformning av skyltning. Sjukhuset har också regelbundna möten med representanter från ett flertal
patientföreningar för att utbyta information, ta del av deras synpunkter och att tillsammans
kunna identifiera förbättringsområden.
Geriatriken och stadsdelar
Sjukhuset har regelbundna avstämningsmöten med vårdgivare inom geriatrik samt med de stadsdelar och kommuner i södra delen av länet som är närmaste samarbetspartners. Vid mötena avhandlas vårdplanering, patientflöden, eventuella organisationsförändringar, utvecklingsområden
och vårdavvikelser. Sjukhuset har i samråd med flertalet av geriatrikvårdgivarna utarbetat en
riktlinje som ska underlätta direktinläggning till geriatriken från akutmottagningen. Patienter
som kommer till akutmottagningen och behöver slutenvård, men inte akutsjukhusets resurser,
ska om möjligt direktinläggas från akutmottagningen till geriatrisk vårdgivare utan föregående
slutenvård på sjukhuset. Avflödet till geriatriken har under andra halvåret förbättrats.
Utskrivning från slutenvården
Under året har stora informations- och utbildningsinsatser genomförts för att säkra en trygg
hemgång i och med förändringar kring vårdplaneringar som sker med den nya lagen om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS.) Södersjukhuset ser en försiktigt positiv
trend avseende patienter med behov av kommunal omsorg och/eller uppföljning i primärvården.
Antalet dagar som medicinskt färdigbehandlade patienter vårdas på akutsjukhuset förefaller
vara minskande.
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Patientenkät

Södersjukhuset deltar löpande i de nationella mätningarna av patienters synpunkter på vården.
Mätningarna utförs vartannat år inom sluten- och öppenvården, senast 2018. Under 2019 har
ett arbete gjorts för att kunna inhämta patienternas synpunkter med hjälp av kortare enkäter
via digitala plattor. En första digital undersökning avseende patientnöjdhet och delaktighet har
genomförts inom samtliga slutenvårdsverksamheter. Sammanlagt deltog drygt 500 patienter i
samband med utskrivning och hemgång från slutenvården. Frågeställningen var densamma som
i den nationella patientenkäten.

Mål:
		
		

Minst 80 % av patienterna ska svara positivt på frågan ”Var du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling i den utsträckning
du önskade? ”

Resultat: 83 %
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Synpunkter och klagomål
Patienters och närståendes synpunkter och förbättringsförslag är viktiga för att sjukhuset ska
kunna förbättra och utveckla verksamheten. Många patienter och närstående hör av sig direkt
till den aktuella verksamheten med synpunkter eller klagomål och ärendet hanteras då lokalt av
berörd chef och medarbetare. Andra vänder sig till sjukhusets patientombudsman. Denne
lämnar råd, hänvisar till rätt instans, hanterar inkomna ärenden och vidarebefordrar dem till
den involverade verksamheten. Ofta gäller dessa klagomål bristande tillgänglighet och bemötande.
Verksamheterna ansvarar för att utreda det inträffade och för att svara patienter och närstående.
Målsättningen är att ge återkoppling så snabbt som möjligt.
Patienter och närstående uppmanas att använda e-tjänsten Synpunkter och Klagomål via 1177
Vårdguiden. Då säkerställs identitet via inloggning med Bank-ID (eller om så önskas kan uppgifterna lämnas anonymt) och ärenden hanteras av verksamheterna via HändelseVis. Under året
har totalt 226 ärenden (115 synpunkt, 93 klagomål och 18 beröm) kommit in via e-tjänsten.
Under året har förbättringsarbetet med hantering av ärenden från Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag (LÖF), Patientnämnden i Stockholms län (PaN) och Inspektionen för Vård
och Omsorg (IVO) fortsatt. Ett digitalt ärendehanteringssystem används och ärenden skickas
till verksamheterna. Syftet med förbättringsarbetet är att skapa bättre överblick över pågående
ärenden samt att alla ärenden hanteras korrekt och att verksamheten svarar inom fyra veckor.
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Prioriterade aktiviteter 2020

Personcentrerad vård
Patienter och anhöriga är inte längre passiva mottagare av den vård som sjukvården väljer utifrån sitt eget perspektiv. Utvecklingen går mot en allt högre grad av delaktighet vilket gagnar alla
parter. Tre nyckelbegrepp i Personcentrerad vård är partnerskap, patientberättelse och dokumentation. Sjukhuset kommer att driva en fortsatt och systematisk utveckling mot personcentrerad vård för bättre medicinska resultat och mer nöjda, trygga och delaktiga patienter. Kulturförändringen är den största utmaningen samt att hitta nya lösningar och arbetssätt.
Utveckla nya vårdformer
Aktiviteten Utveckla nya vårdformer startades i syfte att förbättra förmågan till korrekta
bedömningar på akutmottagningen, öppethållande av vårdplatser, differentiering av vårdnivåer
och optimering av utskrivningsprocessen, och aktiviteten fortsätter 2020. Genom att identifiera
patient- och/eller diagnosgrupper där diagnostik och behandling av akuta och elektiva patienter
kan ske i nya vårdformer kan belastningen på slutenvården minska. Nu planeras en kartläggning
av behovet av intermediärvårdsplatser och vårdplatser med möjlighet till utökad övervakning
samt definiering av olika vårdnivåer. En ökad differentiering av vårdnivåer optimerar nyttjandet
av resurser samtidigt som det även gagnar kvaliteten, patientsäkerheten och arbetsmiljön.
Professionsdriven kunskaps- och verksamhetsutveckling
Syftet med aktiviteten Professionsdriven kunskaps- och verksamhetsutveckling är att åstadkomma förbättrad kvalitet genom att införa ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete genom standardiserade arbetssätt och förbättringsarbete i tvärprofessionella team. Såväl
nationellt som regionalt syns ett tydligt fokus på ökad kvalitet, optimerat resursutnyttjande och
samverkan mellan vårdgivare. Nationella initiativ rörande kunskapsstyrning och nivåstrukturering, liksom det nya vårdavtalet med ökat fokus på kvalitet, förutsätter systematiskt kvalitetsoch förbättringsarbete.
Digitalt först
I Region Stockholm pågår programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) vilket medför
att sjukhuset behöver arbeta för en tydlig strategi för sin digitalisering. Arbetssätt och processer
som bedöms vara värdeskapande att digitalisera bör också digitaliseras. Syftet med aktiviteten
Digitalt först är att lyfta Södersjukhusets digitala mognad för att säkra att såväl kliniskt som administrativt arbete effektivt nyttjar existerande digital teknik och för att säkra drift och utveckling av dagens vård. Sjukhuset behöver vara redo att nyttja framtidens digitala teknik för att möta
morgondagens möjligheter och utmaningar inom hälso- och sjukvården.
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Utveckla medarbetare
En av sjukhusets största utmaningar är att säkra kompetensförsörjningen och skapa en stabil
bemanningssituation. Hög personalomsättning har en negativ effekt på bemanning, kompetens
och skapar en otrygg arbetsmiljö för medarbetarna. Det påverkar i sin tur sjukhusets förmåga att
utföra sitt uppdrag. Under 2020 kommer arbetet fortsätta med att säkra kompetensförsörjningen, nu och i framtiden, genom att implementera beslutade kompetensstegar samt att utveckla och
genomföra ledarutvecklingsinsatser för chefer.
FoUUi-uppdrag för framtidens vård
Forskning, utbildning, utveckling och innovation är en del av sjukhusets uppdrag. För att samtliga
tio verksamhetsområden ska behålla statusen som universitetssjukvårdsenheter (USVE) är det
viktigt att FoUUi- verksamheten fortsätter att utvecklas inom alla dess grenar. Varje verksamhetsområde har en FoUU-grupp men utöver dess uppdrag innebär USVE-status att arbeta med implementering av ny kunskap i vården.
Utforma framtidens lokaler
För att Södersjukhusets äldre byggnader ska kunna möta de krav som framtidens sjukvård medför behövs en långsiktig fastighetsplanering. Det handlar såväl om behovet av stabil teknisk
infrastruktur som anpassning av befintliga lokaler, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Under 2020 intensifieras arbetet med att planera för en modernisering av de äldre vårdavdelningarna, däribland enpatientsrum med separat dusch/wc som uppfyller arbetsmiljöverkets krav
på tillräckliga utrymmen runt säng och wc. Detta är ett omfattande projekt som kommer att
involvera många verksamheter. Arbetet med att ta fram en fastställd evakueringsplan har påbörjats
av Fastighets- och säkerhetssektionen.
Sjukhusets nybyggda akutmottagning kommer att öppna under våren 2020. Den nya akutmottagningen innebär många förbättringar för ökad patientsäkerhet och effektivare flöden. Antalet
akutrumsplatser utökas vilket innebär att alla svårt sjuka patienter kan behandlas i rum med
adekvat utrustning och det kommer att finnas dubbelt så många platser för liggande patienter
jämfört med idag. Alla behandlingsrum och övervakningsplatser är standardiserade vilket bidrar
till säkrare arbetssätt. Tio självständiga moduler ska minimera gångsträckor för både patienter
och medarbetare och centralt i varje modul finns en arbetsstation där vårdteamet har överblick
över behandlingsrum, övervakningsplatser och väntyta. Akutröntgen flyttas in på akutmottagningen intill akutrummen vilket underlättar logistiken. Omhändertagande och sanering
av patienter som är kontaminerade med farliga kemikalier kan utföras i en saneringsenhet vid
ambulanshallen. De nybyggda lokalerna kommer även att innebära en mycket finare och trevligare
miljö med dagsljus för både patienter och personal att vistas i.
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