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Inledning 

 
Varje år ska alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen är en 

beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år vilka åtgärder 

som gjorts för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som nåtts. Den beskriver hur vårdgivaren har 

arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Patientsäkerhetsberättelsen innehåller en 

beskrivning av hur vårdpersonalen bidragit, men även hur patienters och närståendes synpunkter på 

patientsäkerheten har tillvaratagits. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Även år 2021 har för sjukhusets del präglats av den pågående pandemin. Belastningen under den andra 

covidvågen våren 2021 var mycket hög och nära sjukhusets maximala kapacitet. För att bättre möta 

behovet av vårdplatser för patienter med covid-19 öppnades en ny vårdavdelning i september. Situationen 

har ställt stora krav på sjukhusets förmåga att, förutom att hantera ett stort antal patienter med covid-19, 

också ta hand om de patienter som fått sina vårdbehov uppskjutna och att bereda alla medarbetare 

möjlighet till lagstadgad semester.  

Årets svåra RS-epidemi som både kom ovanligt tidigt och med det högsta antalet smittade barn på många 

år innebar en mycket hög belastning på barnsjukvården. Den nya neonatalavdelningen som invigdes i 

september 2021 har inneburit ökade möjligheter att bedriva patientsäker vård men också en mer barn- och 

familjecentrerad vård då de nya lokalerna stödjer neonatal samvård.   

Fokus under året har varit att förbättra de akuta patientflödena men utmaningar i att rekrytera och behålla 

kompetent personal har resulterat i svårighet att hålla alla vårdplatser öppna.  Som ett resultat har överbe-

läggningar, utlokaliseringar, lång vistelsetid och många patienter som väntar på vårdplats på akutmottag-

ningen för vuxna varit frekvent förekommande.  

Mycket av det långsiktiga arbete som planerats inom kvalitets- och patienssäkerhetsområdet har fått 

omprövas och senareläggas. Trots det har förbättrade kvalitetsresultat uppnåtts inom många områden 

såsom stroke, diabetes och förlossningsvården.  

Många verksamheter har under året arbetat aktivt med patientsäkerhetskulturen inte minst genom att göra 

patienter och närstående delaktiga i utredningar och händelseanalyser. När patienterna själva får beskriva 

vården ges överlag positiva omdömen och i den nationella patientenkäten svarar fler än 9 av 10 att de 

skulle rekommendera vården på sjukhuset till någon annan i samma situation.  

Allt detta hade inte varit möjligt utan alla medarbetare och chefers engagerade och hårda arbete. Sjukhuset 

har visat en fantastisk förmåga till samverkan och snabb anpassning i svåra situationer. Att ständigt för-

bättra och utveckla vården kommer att vara avgörande för att uppnå den nationella visionen för patient-

säkerhet ”God och säker vård – överallt och alltid”. 

 

Anne Kierkegaard 

Chefläkare 
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

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

ska behöva drabbas av vårdskada”, har fyra grundläggande förutsättningar identifierats i den nationella handlingsplanen för 

ökad patientsäkerhet.  

Engagerad ledning och tydlig styrning  

En engagerad ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården är avgörande för säker vård på 

alla nivåer – från den nationella nivån till operativa chefer och ledare i den patientnära 

verksamheten.  

Södersjukhusets sjukhusövergripande riktlinje Patientsäkerhet – ledningssystem 

beskriver ansvar, roller, rutiner och arbetssätt för patientsäkerhetsarbetet. På sjuk-

husets ledningsgruppsmöten samt på uppföljningsmöten med verksamheterna tas kvalitets- och 

patientsäkerhetsfrågor upp regelbundet.  

 
Övergripande mål och strategier 

Sjukhuset arbetar utifrån regionens vision; ”En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med 

frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut”. Som ett komplement till 

regionens vision har sjukhuset fastställt sin mission; ”Södersjukhuset ska vara landets ledande 

akutsjukhus”. Missionen ska uppnås 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.  

I sjukhusets årliga verksamhetsplan fastställs de aktiviteter som planeras för att nå sjukhusets långsiktiga 

mål: säker vård med hög kvalitet, ingen ska vänta i onödan och det mest attraktiva valet. Verksamhets-

planen bryts ned till lokala aktivitetsplaner med mål och aktiviteter som är relevanta för respektive 

verksamhet. Sjukhusets verksamhetsplan för 2021 inkluderade tre aktiviteter: förbättra akuta flöden, 

minska köställd vård och utveckla nya vårdformer. Covid-19-pandemins fortsatta stora påverkan på 

vården medförde att aktiviteterna omgående behövde omprövas och senareläggas. Detta för att säkerställa 

omställning av sjukhuset med dess resurser samt för att frigöra tid och inte belasta vårdpersonalen med 

utvecklingsarbete. I många fall behövdes även det strategiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet skjutas 

fram, vilket inneburit vissa fördröjningar vad gäller interna utredningar och händelseanalyser. 

Omställningen relaterat till covid -19-vård har kraftigt påverkat både väntetider gällande första besök till 

specialist samt operation/behandling. Sjukhuset har följt de regionala riktlinjerna och prioriterat akut och 

imperativ vård. Elektiv vård som har kunnat anstå har därmed fått vänta. Medarbetare som arbetar inom 

öppenvård och administration har under perioder helt eller delvis omplacerats och resurserna har 

mobiliserats till intensivvård och slutenvård för att sjukhuset skulle kunna öppna tillräckligt antal 

intensivvårds- och slutenvårdsplatser för covid-19. Viss köställd vård har dock kunnat utföras efter 

sommarmånaderna. Förändrade arbetssätt och samarbete med andra vårdgivare har även haft en positiv 

påverkan på resultatet. Inom patentsäkerhetsområdet har det utarbetats nytt mål och mätetal för 

patientsäkerhet, tydliga instruktioner för hantering av sjukhusövergripande riktlinjer, synpunkter- och 

klagomålshantering samt process och hanteringsanvisning vid anmälan enligt lex Maria under året. 

Återkoppling till medarbetare som rapporterat vårdavvikelser är en viktig faktor och årets mål att öka 

andelen vårdavvikelser i HändelseVis som har accepterats inom sju dagar har uppnåtts. Sjukhuset har 

också påbörjat en anpassning av patientsäkerhetsarbetet utifrån Socialstyrelsens nationella handlingsplan 

för patientsäkerhet. 
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Organisation och ansvar 

Styrelse, verkställande direktör och chefläkare  

Sjukhusets styrelse har det yttersta ansvaret för Södersjukhusets verksamhet. Den verkställande direktören 

har det operativa ansvaret och har två chefläkare som stöd i det sjukhusövergripande kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbetet.  

Verksamhetschefer, chefer och alla medarbetare  

Respektive verksamhetschef har ansvar för att vården bedrivs med god kvalitet och hög patientsäkerhet 

inom sin verksamhet. Verksamhetscheferna har också ansvar för att gällande författningar och riktlinjer 

följs. Linjecheferna har till uppgift att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt förbättringsarbete och att 

ta tillvara patienters och medarbetares förslag och idéer. Alla medarbetare har ett ansvar att följa 

författningar och riktlinjer samt att delta i sjukhusets systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 

Patientsäkerhetsgrupp på verksamhetsområdesnivå  
Inom varje verksamhetsområde ska det finnas en patientsäkerhetsgrupp där verksamhetsområdeschefen 

ingår. Gruppen hanterar till exempel övergripande vårdavvikelser, allvarliga vårdhändelser, lex Maria-

ärenden, patientskadeärenden, utför eventuellt markörbaserad journalgranskning samt följer upp att 

beslutade åtgärder vid händelseanalyser blir genomförda. 

Avdelning Kvalitet och patientsäkerhet 
Avdelningen har en stödjande och samordnande funktion, i tätt samarbete med chefläkarna, inom det 

övergripande kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. En stor del av sjukhusets egenkontroller och 

kvalitetsmätningar, samt övergripande hantering av allvarliga vårdskador och patientärenden samordnas av 

avdelningen. 

Kommittéer, utskott samt stödfunktioner 

Under året har ett arbete pågått med att utveckla en styrmodell för förbättrad struktur för ledning och 

styrning av sjukhuset. Som stöd i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet finns sjukhusets kommitté för 

vårdkvalitet och patientsäkerhet. Kommittén har i uppdrag att stötta sjukhusets verksamheter och 

vårdkommittéer att uppnå en god kvalitet och en hög patientsäkerhet genom att samordna och utveckla 

arbetet med processerna patientsäkerhet, vårdkvalitet och patientbemötande (synpunkter och klagomål). 

Arbetet hålls samman och koordineras via utskotten; vårdkvalitet, patientsäkerhet, patientbemötande, 

synpunkter och klagomål, etik, personcentrerad och jämlik vård, läkemedel samt STRAMA (strategigrupp 

för antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens). För de sjukhusövergripande vårdprocesserna 

finns en fastställd struktur med definierade roller och ansvar. Alla dessa grupperingar arbetar strategiskt 

med att utveckla processer och arbetssätt inom respektive område. Deltagarna utgörs av olika professioner 

från olika verksamhetsområden för att få en bred representation och spridning.  

Samverkan för att förebygga vårdskador 

Sjukhuset medverkar i regional samverkansgrupp patientsäkerhet samt i regionens kvalitetsnätverk, vilket 

säkerställer en nära koppling till övergripande kvalitets- samt patientsäkerhetsarbete inom regionen och 

utgör en del i den nationella kunskapsstyrningsmodellen. Utöver detta finns ytterligare ett flertal 

samverkansforum i regionen som sjukhuset medverkar i, utifrån specifika vårdprocesser, exempelvis 

samverkan vid utskrivning och vårdrelaterade infektioner. Olika verksamheter inom sjukhuset genomför 

ofta gemensamma risk- och händelseanalyser och ibland även tillsammans med andra vårdgivare. Ett 

nybildat utskott Geriatrik och äldreomsorg har i uppdrag att verka för att sjukhuset har en samordnad 

process för att säkerställa och följa upp utskrivningsprocessen, samt ska stödja verksamheterna i att arbeta 

utifrån Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
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Akutvårdssektionens barnavdelningar har initierat en samverkan med SCÄ (Stockholms centrum för 

ätstörningar), Mandometerklinikerna Stockholm och BUP. Barnavdelningarna har ett regionövergripande 

uppdrag för den akuta medicinska vården av patienter med anorexia nervosa som innefattar att bryta svält 

och stabilisera vitala parametrar. Därefter överförs patienten med anorexia nervosa till SCÄ eller Mando-

meterklinikerna som erbjuder en högspecialiserad vård för patienter med ätstörningar. 

 

Informationssäkerhet 

Sjukhuset har arbetat med såväl systematiskt som operativt informationssäkerhetsarbete, men som följd av 

Covid19-pandemin har fokus varit på aktiviteter som stöttar verksamheter utan att belasta dem. Sjukhuset 

följer upp IT-system, verksamheter och bolaget i stort genom strukturerad complianceanalys vilken påvi-

sar nuläge i förhållande till börläge. På strategisk nivå genomförs i början av varje år en uppföljning med 

fokus på uppbyggnaden av ledningssystemet, som visade att sjukhuset uppnått en god status med några 

förbättringsområden. Dessa områden, avvikelsehantering och informationssäker upphandling, har varit 

fokusområden under året. Sjukhuset har genomfört åtta granskningar av IT-system, samt en riskanalys av 

brister i förhållande till önskat läge på en övergripande nivå. Därefter har åtgärder vidtagits för att hantera 

dessa risker. Ett högt prioriterat område är uppföljning av informationssäkerhet på verksamhetsnivå, 

varför verksamhetsnära informationssäkerhetsresurser har tillsatts och förtydligats. Riktlinjer och system-

stöd för incidenthantering har implementerats och flera utbildningsinsatser har genomförts för att möjlig-

göra egenarbete med informationssäkerhet. Informationssäkerhet hade en betydande del av sjukhusets 

analys av risker och sårbarheter som kan hota den samhällsviktiga verksamheter. Riskerna har identifierats 

och följs upp genom intern styrning och kontroll, samt i verksamhetsplan och budget för 2022. Åtgärder 

har inletts och i vissa fall slutförts.  

 

Informationssäkerhet är numera en del av introduktionsprogrammet för nyanställda chefer. Uppföljning 

av genomförda utbildningar sker regelbundet och insatser vidtas i de fall där det är möjligt givet pandemin. 

IT-säkerhetsrelaterade åtgärder har under året koncentrerats till infrastrukturbrister. Åtgärderna tar lång tid 

att genomföra, men ett nödvändigt arbete har inletts och förbättringar har skett. Med stöd av region 

Stockholms CERT kontrolleras angreppsförsök återkommande. Inga externa angrepp har påvisats under 

2021. Journalföring och åtkomst till journaler granskas systematiskt genom analysverktyget SALA. I snitt 

tio procent av medarbetarna slumpas varje månad ut för stickkontroll och under året har cirka 4500 

medarbetarkontroller genomförts. Vid särskild anledning, som kan vara begäran från patient eller miss-

tanke som uppstått av något skäl, genomförs riktad loggkontroll. Under det kommande året är planen att 

fortsätta arbetet med att genomföra uppföljning särskilt på verksamhetsnivå. Ett verktyg för avvikelse-

rapportering och hantering inom informationssäkerhetsområdet är infört och ytterligare informations-

kampanjer är planerade under 2022. Utbildningsinsatser som fått stå tillbaka kommer att intensifieras och 

vara ett fokusområde under 2022 förutsatt att vårdverksamheterna är i ett läge som möjliggör detta. 

 
Strålskydd 

Se bilaga 1, Södersjukhusets strålskyddsbokslut 2021. 
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En god säkerhetskultur  

En god säkerhetskultur kännetecknas av ett aktivt arbete med att identifiera och minimera risker 

och skador. Den innebär också ett arbetsklimat som är öppet och där personalen känner sig 

trygg att rapportera, diskutera och ställa frågor om säkerhet. Att man lär av både negativa och 

positiva händelser, ger patienten en möjlighet att vara delaktig och arbetar förebyggande. 

Patientsäkerhet och arbetsmiljö hänger ihop och påverkar varandra, beskriv hur dessa aspekter 

beaktas och hur arbetet drivs 

 

Öppen kommunikation kring identifierade risker 

Södersjukhuset strävar efter en patientsäkerhetskultur där alla medarbetare är observanta på och 

rapporterar risker och händelser samt ett öppet klimat där brister i systemet (istället för individens misstag) 

står i fokus. Chefer ansvarar för att skapa forum där identifierade risker, inträffade vårdavvikelser och 

resultatet av händelseanalyser kan diskuteras för att skapa en hög riskmedvetenhet hos alla medarbetare. 

Då kunskap i patientsäkerhet är en grundförutsättning för en god säkerhetskultur rekommenderas alla 

chefer att genomgå Socialstyrelsens e-utbildning i patientsäkerhet. Vid revideringar av sjukhusövergri-

pande riktlinjer, arbetssätt eller dokumentation efter allvarliga vårdskador informeras medarbetarna att 

förändringarna ofta är ett resultat efter åtgärder från händelseanalyser. 

 

Hållbart säkerhetsengagemang (HSE) i medarbetarenkäten 

Säkerhetskulturen mäts regelbundet med en gemensam undersökning med frågor som avspeglar Hållbart 

Säkerhetsengagemang (HSE) för Region Stockholm. Medarbetare som arbetar i vårdverksamheterna får 

svara på påståenden som är viktiga i arbetet för en säker vård. Resultatet diskuteras på arbetsplatsträffar 

och andra fora. I årets medarbetarenkät noterades ett något försämrat sjukhusövergripande resultat på 

samtliga HSE-frågor. I samband med årets mätning erhöll alla chefer information om och förslag på 

verktyg som kan användas lokalt.  
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Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön är en viktig förutsättning för patientsäkerheten. Arbetsmiljön inventeras kontinuerligt med 

hjälp av bland annat medarbetarundersökning, arbetsplatskontroller och riskbedömningar vid förändrin-

gar. Vid behov tas åtgärder fram och följs upp enligt plan. Medarbetarpolicyn tillika arbetsmiljöpolicyn är 

ett stöd till sjukhusets värdegrund och är ett viktigt dokument i arbetsmiljöarbetet i stort. I årshjulet finns 

krav på att en genomgång och diskussion av denna ska genomföras på arbetsplatserna vilket följs upp i 

respektive samverkansgrupp. Vid introduktions- och chefsutbildningar är medarbetar- och arbetsmiljö-

policy samt värdegrund viktiga punkter på agendan. 

 

Exempel från verksamheterna 

• Många verksamheter presenterar sina vårdavvikelser och händelseanalyser på intranätet, samt har 

dialogmöten med olika teman kopplade till avvikelser, riskförebyggande arbete, patientbemötande 

och vårdskador.  

• Flera verksamheter använder ”Fånga passet”, ”Gröna korset” eller andra verktyg för daglig reflektion 

för att illustrera vårdbehov, patientsäkerhet och arbetsmiljö.  

• Verksamhetsområde Akut skriver ”kvalitetsmejl” till alla medarbetare varje kvartal där 

patientsäkerhetsgruppen sammanställer aktuella händelser och lärdomar.  

• Verksamhetsområde Kvinnosjukvård och förlossning har påbörjat ett arbete med att införa 

dialogverktyget säkerhetstrappan i syfte att kartlägga och utveckla säkerhetskulturen.  
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Adekvat kunskap och kompetens 

För en säker vård behövs tillräckligt med hälso- och sjukvårdspersonal som har adekvat kompetens och 

goda förutsättningar för att utföra sitt arbete. Då kan de fatta beslut, bedöma risker samt föreslå och vidta 

åtgärder som bidrar till en god och säker vård. Kunskap om patientsäkerhet behövs på alla nivåer i hälso- 

och sjukvården, hos enskilda medarbetare, chefer och ledare samt beslutsfattare och politiker. 

 

Yrkeskompetens 

Verksamheterna utgår från varje enskild medarbetares kompetensnivå samt ser över behov av utbildning 

och kompetensutveckling vid medarbetarsamtal. Sjukhusgemensamma utbildningar har tagits fram där 

utbildning kopplat till steg ett har genomförts. Samverkan i team tränas regelbundet genom CEPS- och 

HLR-utbildningar i interprofessionella grupper. Arbete pågår kontinuerligt med att organisera och fördela 

arbetet så att kompetens tas tillvara på bästa möjliga och effektiva sätt. För att bland annat för-stärka 

flexibiliteten i bemanningen samt utveckla kompetensen har riktlinjer utarbetats  för att underlätta 

möjligheten till rotationstjänstgöring. Sjukhuset har deltagit i ett pågående regionalt arbete där man skapat 

e-utbildningar inom kompetensplanering för ”Hållbart ledarskap och hälsofrämjande arbetsplatser”.  

 

Under covid-19-pandemin har också stort fokus varit på hygienrutiner och smittspridning. Under våren 

hade sjukhuset ett flertal medarbetare från bemanningsföretag för att klara den extra arbetsbelastning som 

krävdes. För att säkerställa att samtliga medarbetare som arbetar på sjukhuset följer gällande föreskrifter 

togs en instruktionsfilm fram för att illustrera hur på- och avtagning av skyddsutrustning ska ske. På så 

sätt kunde informationen få stor spridning till alla berörda.   

 

Bemanning och kompetensförsörjning 

Bemanningssituationen har varit fortsatt bekymmersam framförallt gällande sjuksköterskor och specialist-

sjuksköterskor, speciellt inom 24/7-verksamhet. Aktiviteter för att behålla och utveckla medarbetare är 

högt prioriterade; implementering av de regiongemensamma kompetensstegarna för olika yrkesgrupper, 

att skapa bättre förutsättningar för intern rörlighet samt erbjuda studielön för specialistutbildning till 

specialistsjuksköterska samt specialistundersköterska.  

 

Sjukhuset har gjort revideringar av chef- och ledarskapsutbildningsprogrammet för nya chefer. Program-

met består i dagsläget av elva olika moduler och är obligatoriskt för alla nya chefer. För erfarna chefer har 

sjukhuset under året implementerat ett chef- och ledarskapsutvecklingsprogram med fokus på det ”per-

sonliga ledarskapet” och det ”kommunikativa ledarskapet”. En översyn har genomförts av samtligt intro-

duktionsmaterial kopplat till nyanställning av medarbetare och chefer på Södersjukhuset. Nya checklistor 

för introduktion, uppföljning och avslut har implementerats i verksamheterna. I såväl introduktionen för 

chefer och medarbetare ingår patientsäkerhet som ett eget moment. 

 

Utbildningar inom patientsäkerhet och förbättringsarbete 

Sjukhuset håller återkommande utbildningar inom patientsäkerhet på olika nivåer. Patientsäkerhet ingår i 

introduktionsutbildning för nya medarbete, sjuksköterskor kompetenssteg ett och AT-läkare. För ST-

läkare och nyanställda chefer ges en obligatorisk heldagsutbildning. På förfrågan kan även utbildning ges 

till ledningsgrupper och vid planeringsdagar. Utbildningarna utgår från Socialstyrelsens handlingsplan för 

patientsäkerhet. Vid alla patientsäkerhetsutbildningar eftersträvas tid för reflektion och diskussion av olika 

scenarier i mindre grupper. Som komplement rekommenderas Socialstyrelsens e-utbildning i Patientsäker-

het.  

 

https://vimeo.com/540612744
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Sjukhuset erbjuder också återkommande utbildningar inom förbättringsarbete. Introduktion i förbättrings-

kunskap ingår i sjuksköterskors kompetenssteg ett. För ST-läkare och nyanställda chefer erbjuds en hel-

dagsutbildning, där teoretisk bakgrund varvas med praktisk användning av verktyg ingår. På för-frågan ges 

även skräddarsydda utbildningar till exempelvis ledningsgrupper, enhetsledare och vid planeringsdagar. 

Utöver de interna utbildningarna hänvisas också till kompletterande utbildningar i implementering, 

förändringsledning och tjänstedesign som tillhandahålls inom regionen. 

 

Kommitté vårdkvalitet och patientsäkerhet uppmärksammade den internationella patientsäkerhetsdagen i 

september med digitala aktiviteter. Fokus var temat säker mödra- och nyföddhetsvård och med hjälp av 

sjukhusets fotoavdelning producerades flera filmer, vilka uppmärksammades via nyhet på intranätet. 

• Förbättringsarbete för att minska separation mellan moder och nyfött barn. 

• Ny neonatalvårdavdelning; lokaler och arbetssätt. 

Patientdagen uppmärksammades samtidigt med digitala filmpresentationer: 

• Vikten av gott patientbemötande och patientdelaktighet för att stärka patientsäkerheten.  

• Förbättringsarbetet Tillsammans för trygga och välinformerade patienter på 

Akutmottagningen, vilket även var nominerat till Patientnämndens Tillsammanspris. 

. 

Exempel från verksamheterna: 

• Verksamhetsområde Ortopedi har påbörjat ett arbete för att förbättra patientsäkerheten och 

arbetsmiljön under jourtid. Schemaläggningen har omarbetats, vårdavdelningarna har ökat 

bemanningen och säkerställer minst en erfaren medarbetare per arbetspass på plats. I läkar-

gruppen har ett arbete påbörjats för att tydliggöra vilken kompetens som krävs för att arbeta 

jourtid. Arbetsterapi och rehabilitering har arbetat mot att ha en erfaren medarbetare i varje 

arbetsgrupp. Operationsmodulen har sett över kompetensstegen och målsättningen är att alltid 

säkerställa att erfarna och oerfarna medarbetare arbetar tillsammans.  

• Verksamhetsområde Anestesi och intensivvård arbetar aktivt med placering av medarbetare för 

att säkerställa att rätt kompetensmix finns varje arbetspass. Smärtsektionen erbjuder utbildningar 

varje månad i pumpbaserad smärtbehandling.  

• Specialistvården har i samband med SPUR-inspektion (av ST-läkarutbildning) på Handkirurgen, 

Infektion och Urologen fått högsta betyg. 

• Verksamhetsområde Bilddiagnostik uppdaterar kontinuerligt sina metodböcker så att de inne-

håller rätt information för alla undersökningstyper. Dubbelgranskning av röntgenbilder och 

undersökningsfynd görs i undervisningssyfte samt för att säkerställa korrekt bedömning. 

• Verksamhetsområde Internmedicins systematiska arbetsmiljöarbete följer sjukhusets årshjul. Risk- 

och konsekvensanalyser har genomförts vid organisationsförändringar. Lokala handlingsplaner 

skapas utifrån olika aktiviteter och kontroller samt följs upp i lednings- och samverkansgrupp.  

• Verksamhetsområde Kirurgi har som ambition att anställa erfarna sjuksköterskor till sina öppen-

vårdsmottagningar då sjuksköterskorna arbetar självständigt, bedriver egna mottagningar och har 

stort eget ansvar. 

• Verksamhetsområde Kvinnosjukvård och förlossning använder sig av ett mentorsprogram för 

barnmorskor som börjar arbeta vid förlossningsavdelningen för att den nya medarbetaren ska får 

en god introduktion och en strukturerad inskolning.  

• Verksamhetsområde specialistvård Onkologi har som arbetssätt att alltid skicka e-post till samtliga 

medarbetare när ny riktlinje har skrivits eller uppdaterats. Därefter tas det upp på nästkommande 

lokala möte av närmaste chef för att säkerhetsställa att alla medarbetare har rätt kunskap och 

kompetens. 

https://vimeo.com/showcase/8828246
https://vimeo.com/showcase/8828246
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Patienten som medskapare  

När patienten är välinformerad, får delta aktivt i sin vård och ges möjlighet att påverka den utifrån 

sina önskemål och förutsättningar, kan vården bli ännu säkrare. 

 

Patienter och närståendes medverkan i patientsäkerhetsarbetet 

I riktlinjen Patientsäkerhet, ledningssystem finns en rubrik om patienten som medska-

pare samt information om att alltid erbjuda patienter och/eller närstående möjligheten att delta vid 

händelseanalyser och lex Maria-anmälningar. I 72 procent av årets händelseanalyser har patient och/eller 

närstående varit delaktig. Även i samband med planering av nya lokaler har patientföreträdare varit 

involverade. Särskilt viktigt var att ta med synpunkter från personer med olika typer av funktionsned-

sättningar. Mycket kvarstår och området är fortfarande under uppbyggnad och utveckling.  

 

Verksamheterna arbetar även lokalt med dessa frågor och strukturen ser lite olika ut. Majoriteten av 

verksamheterna på sjukhuset (både öppen- och slutenvård) deltar i Nationell patientenkät och sjukhuset 

gör även lokala mätningar om just delaktighet. Resultatet används som underlag i verksamheternas 

förbättringsarbete. 

 

Tillvaratagande av synpunkter och klagomål från patient och närstående 

Patienter och/eller närstående kan rapportera sina iakttagelser eller synpunkter via ”Synpunkter och klago-

mål” på 1177, brev eller telefonkontakt. Många patienter och närstående hör av sig direkt till den aktuella 

verksamheten, andra vänder sig till sjukhusets patientvägledning. Vägledningen lämnar råd, hänvisar till 

rätt instans eller tar emot synpunkt som sedan förmedlas till aktuella verksamheter. Många verksamheter 

har  också ”brevlådor” där patienter/närstående kan lämna sina synpunkter.  

 

Patientinformation för att minska risker 

På många platser på sjukhuset, till exempel i hissar, toaletter och väntrum, finns affischer alternativt 

skärmar som uppmanar patienterna till god handhygien, att alltid meddela vårdpersonalen vid smärta samt 

att fråga vårdpersonalen om de känner sig osäkra. Vårdpersonalen gör patienterna ständigt delaktiga i sin 

vård genom frågor om tidigare sjukdomar, allergier, avstämningar medicinering etcetera. På sjukhusets 

externa hemsida finns sidan Till dig som ska opereras med kort information om hur patienterna själva 

bör bidra till att minska risken för skador genom förberedelser inför operation. Opererande verksamheter 

har informationsmaterial både före operationen, vad som händer under och hur patienten på bästa sätt ska 

ta hand om sig efter operationen. Vissa verksamheter har informationsmaterial om till exempel vikten av 

mobilisering, nutrition och sårskötsel. På intranätet, sidan Patientdelaktighet, finns SKRs 

informationsmaterial Vad kan du göra själv för att undvika risker i vården, som kan tryckas ut och 

lämnas till patienter. 

 

Alla slutenvårdsavdelningar har journalmallen Utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse där 

läkare dokumenterar information om vårdtiden och rekommendationer framåt. Anteckningen skrivs ut 

och ges till patienten vid utskrivning.  

 

 

 

 

 

 



13 
 

Exempel från verksamheterna: 

• Verksamhetsområde Akut har tillsammans med  SÖS Innovation använt metoden tjänstedesign 

för att inventera patienters upplevelser på akutmottagningen och i samband med det nominerats 

till Patientnämndens Tillsammanspris. Tjänstedesign ger stöd i att fånga patientens upplevelse 

och behov av vården för att fånga upp gemensamma interaktioner med vården och vilka 

utmaningar som finns att jobba vidare med. 

• Vissa verksamheter arbetar med SeUpp- rundor där medarbetare, tillsammans med patienten, 

arbetar förebyggande med risker. (Om det exempelvis föreligger fallrisk: har patienten hjälpmedel 

i närheten? Påminnelse till patienten om att sitta på sängkanten ett tag innan hen reser sig.) 

• På den medicinska intensivvårdsavdelningen används Det här är jag där närstående till patienten 

beskriver hur den nedsövde, svårt sjuke patienten brukar vilja ha det. Informationen sitter på en 

whiteboardtavla på patientsalen, väl synlig för personalen. Metoden används för att göra vården 

mer individuell och personanpassad. 

• På verksamhetsområde Kirurgi har patienterna möjlighet att lämna synpunkter direkt, i samband 

med skiftbyten på eftermiddagen enligt Bedside-metoden med dag- och kvällspersonal. Om vård-

skada har inträffat informeras patienten om möjligt direkt.  

• Både Onkologen och Bröstkirurgen möjliggör delaktighet för patienterna genom individualiserad 

information i Min vårdplan. Det är patientens dokument som följer med under hela vårdproces-

sen. Vårdplanen ska ge information och vara ett stöd för patienter och närstående, samt öka möj-

lighet till delaktighet och trygghet. Där kan patienten även skicka meddelanden direkt till sin kon-

taktsjuksköterska och få svar samma väg. 

• På Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset har flertalet synpunkter och klagomål föranlett hän-

delseanalyser och vårdnadshavare intervjuats. Barnakuten har sedan 2018 samarbetat med ett 

tjänstedesignsföretag med projektet Förbättrad patientupplevelse gällande informationsflöde 

och väntetider. Föräldrar, barn/patienter, barnakutens personal, lekterapin, IT-Sachsska och 

SÖS Innovation har varit delaktiga i projektet. Informationsflöden och servicekanaler såsom 

tryckt material och digital information används. 

• På intensivvårdsavdelningarnas uppföljningsmottagningar kan patienter och närstående lämna 

återkoppling om vård och behandling. Informationen tillvaratas och sammanställs samt återförs 

till verksamheten. 

• Verksamhetsområde Kvinnosjukvård och förlossning har nationellt uppdrag om högspecialiserad 

vård för avancerad endometrioskirurgi och för att ta till vara patienternas synpunkter och förslag 

är Edometriosföreningen inbjuden för att medverka i vårdens utformning. 

• Verksamhetsområde Specialistvård Infektion har varit pilotavdelning för en patientenkät som 

bokats via funktionen Webbformulär. Patienterna har efter ett slutenvårdstillfälle fått en enkät i 

sin inkorg i 1177 där de svarat på frågor om delaktighet under vårdtiden. 
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AGERA FÖR SÄKER VÅRD 

Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att 

vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet.  

Verktyg 

Underlag och data för uppföljning och utvärdering genom egenkontroll kommer från olika mätningar 

och källor. I verksamhetsplanen finns de mål och mätetal som sjukhuset sätter särskilt fokus på. 

Uppföljning sker regelbundet i sjukhusets ledningsgrupp och inom respektive verksam-hetsområde eller 

stabsavdelning. I kvartalsvisa möten med sjukhusledning och verksamhetsområdena är uppföljning av 

kvalitet och patientsäkerhet en stående punkt. 

Vårdplatssituation 

Antal överbeläggningar och utlokaliserade patienter rapporteras, följs och analyseras löpande. 

Vårdavvikelser 

Risker, tillbud och negativa händelser rapporteras och följs upp via avvikelsesystemet HändelseVis i syfte 

att förebygga identifierade risker.  

Markörbaserad journalgranskning 

Markörbaserad journalgranskning utförs varje månad. Journalgranskningar görs även i andra sammanhang, 

exempelvis vid långa vistelsetider på akutmottagningen. 

Punktprevalensmätningar 

Punktprevalensmätningar genomförs regelbundet. Vid dessa tillfällen mäts förekomst av vårdrelaterade 

infektioner, följsamhet till basala hygienrutiner, följsamhet till intagningsodling av antibiotikaresistenta 

bakterier, risk för och förekomst av trycksår, undernäring och fall. Resultatet presenteras på enhetsnivå, 

verksamhetsområdesnivå och sjukhusnivå samt publiceras på intranätet. Resultat och behov av förbätt-

ringsåtgärder tas upp i adekvata forum med ansvar för olika sakområden. Genom att sjukhuset numera 

använder ett digitalt verktyg för att registrera punktprevalensmätningar och kvalitetsuppföljningar kan 

verksamheterna få ett större ägandeskap för sina resultat. Den medarbetare som genomfört mätningen 

registrerar resultaten och kan momentant se en överskådlig sammanställning över dessa, samt jämförelser 

över tid och med andra verksamheter. När sjukhuset genomfört en mätning eller uppföljning gör 

avdelning Kvalitet och patientsäkerhet en övergripande analys av resultaten. Utifrån analysen vidtas sedan 

lämpliga åtgärder, exempelvis rapportering och diskussion i sjukhusets ledningsgrupp, tillsättande av en 

tillfällig arbetsgrupp, utbildningsinsatser eller extrainsatta kvalitetsuppföljningar. 

 

Infektionsverktyget 

När det gäller uppföljning av vårdrelaterade infektioner (VRI) har den manuella punktprevalensmätningen 

ersatts av Infektionsverktyget, vilket fångar alla antibiotikaordinationer som görs i journalsystemet. 

Genom detta finns tillgång till en stor mängd data att inhämta kunskap från. Fokus kan läggas på att arbeta 

med analys och förbättring istället för att genomföra själva mätningen. Det kvarstår fortfarande behov av 

kvalitetssäkring och utbildning för att rätt uppgifter ska registreras. 

 
Riskbedömningar 

Samtliga patienter som skrivs in i slutenvården ska bedömas avseende risk för anmälningspliktiga resis-

tenta bakterier (ARB), fall, trycksår, undernäring och urinretention. Riskbedömningen är en förutsättning 

för att kunna sätta in förebyggande åtgärder tidigt. Obligatoriska riskbedömningsinstrument finns i den 

journalmall som sjuksköterskan öppnar i samband med patientens ankomst till vårdenheten. Andelen 
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utförda riskbedömningar kan kontinuerligt följas upp per vårdenhet. Särskilda riskbedömningar kan även 

göras inför anestesi och operation. 

 

Kvalitetsindikatorer 

Sjukhuset har ca 75 kvalitetsindikatorer som regelbundet rapporteras, analyseras och följs upp. Arbete har 

gjorts för att förenkla rapportering med automatisk överföring från olika datakällor, vilket möjliggör mera 

tid för analys och aktiviteter. Sjukhusets rapporterar till ca 100 olika kvalitetsregister vilket möjliggör 

jämförelse av de egna resultaten över tid och med andra vårdgivare. I webbapplikationen ”Vården i 

siffror” samlas en del av statistiken från de många diagnos- eller ingreppspecifika kvalitetsregistren. 

Patientenkäter, synpunkter och klagomål 

Patienternas uppfattning om vården mäts med de nationella patientenkäterna och med hjälp av sjukhusets 

egna enkäter. Patienter och närstående har möjlighet att lämna synpunkter på vården via 1177, 

Patientnämnden och IVO.  Patientärenden utgör en viktig del i förbättrings- och utvecklingsarbetet.  

Medarbetarenkät 

I den årliga medarbetarenkäten ingår frågor rörande patientsäkerhetskulturen, Hållbart säkerhetsengage-

mang (HSE), samt frågor om Hållbart Medarbetarengagemang (HME). 

Utbildningar  

Sjukhuset har ett antal obligatoriska utbildningar inom olika områden vilka ska göras med regelbundenhet. 

Chefer följer årligen upp att medarbetare genomgått relevanta utbildningar. 

 
Exempel från verksamheterna 

• Resultatet av höstens trycksårsmätning belyste behovet av att göra en kartläggning kring vilka 

patienter som drabbas av trycksår på intensivvårdsavdelningarna samt identifiera relevanta 

åtgärder som bör sättas in. De två intensivvårdsavdelningarna planerar ett gemensamt arbete 

tillsammans för att minska risken för patienterna att drabbas av trycksår under sin intensivvårdstid 

på sjukhuset. 

• Verksamhetsområde Internmedicin har haft fokus på att genomföra sårutbildningar för personal 

där deltagarna lär sig grunderna i ett strukturerat omhändertagande av svårläkta sår. Samma 

struktur används även i sårförråden, så att det ska bli enklare att använda rätt material vid 

omläggningar. Deltagare från utbildningarna var mycket positiva till upplägget. Däremot har det 

varit svårt att få tid för personalen att gå på utbildningarna, oftast beroende på personalbristen.  
• På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset arbetar verksamhetsutvecklare och kontaktläkare med 

Infektionsverktyget och följer upp att ordinationsorsaker för antibiotika anges korrekt som 

antingen vårdrelaterad infektion, samhällsförvärvad infektion eller profylax. Läkargruppen ges 

löpande återkoppling angående granskningens resultat och påminns om reglerna för definitionen 

av VRI. 

• Verksamhetsområde Akut påminner i veckobrev och rekommenderar repetition av den digitala 

utbildningen i Basala hygienrutiner på Lärtorget samt planerar för också mätningar framöver.  

• Verksamhetsområde Specialistvård Infektion har under året tagit ett stort kliv framåt gällande 

resultat i riskbedömningar och användning av aktivitetsplaner. Genom ett nära samarbete mellan 

sjuksköterskor och enhetsledare har användningen ökat. Enhetsledarna gör dagliga journalgransk-

ningar och personliga påminnelser samt har personliga genomgångar med medarbetare. 
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Kvalitetsindikatorer 

Utöver de återkommande nationella och regionala kvalitetsuppföljningar som sjukhuset deltar i, görs också 

kontinuerliga uppföljningar av ett stort antal kvalitetsindikatorer. Dessa finns tillgängliga via ett utdata-

system och möjliggör åtkomst för chefer, verksamhetsutvecklare och andra intresserade medarbetare på 

alla nivåer. Resultaten kan följas på sjukhusnivå, verksamhetsområdesnivå och enhetsnivå. Jämförelser kan 

göras över tid så att eventuella variationer, såväl önskade som oönskade, kan upptäckas tidigt. Sjukhuset 

har trots covid-19-pandemin kontinuerligt följt upp vårdkvalitet och patientsäkerhet under året och har 

uppnått förbättrade resultat avseende ett flertal kvalitetsindikatorer. Detta gäller exempelvis urin-retention 

och sfinkterruptur i samband med förlossning, effektivare flöden vid bröstcancer och malignt melanom, 

mediantid till start av trombolys vid stroke, andelen patienter med diabetes som når mål för HbA1c och 

medianväntetid till första läkarbedömning på akuten. Det finns fortfarande områden som behöver förbätt-

ras, exempelvis direktinläggning på strokeenhet, operation inom 24 timmar för patienter med höftfraktur 

och vistelsetider för patienter över 80 år på akuten. 

 

Andel uppfyllda sjukhusgemensamma mål 50 procent (Målvärde >70 procent)  

12 målsatta indikatorer 

 
 

Andel uppfyllda sjukhusspecifika mål 81 procent (Målvärde >70 procent)  

59 målsatta indikatorer 
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Delaktighet 

Mål: Minst 84 % av patienterna ska svara positivt på frågan ”Har du varit delaktig i din vård och 

behandling så mycket som du önskade?”. 

 

Resultat: Patienternas upplevelse av delaktighet mäts via Nationell patientenkät alternativt via sjukhusets 

lokala mätningar. Resultatet kan presenteras per enhetsnivå, verksamhetsområdesnivå och sjukhusnivå. 

Jämförelser kan även göras regionalt och nationellt. Utfallet för andel patienter i slutenvården som känner 

sig delaktiga i sin vård och behandling (79 procent) har sjunkit något från förra årets mätning (83 procent) 

och når inte upp till sjukhusets målnivå.  

 

 
 

Analys av resultat: Under 2020 gjordes mätningen med digitala plattor innan patienten lämnade sjuk-

huset, resultaten är därför inte helt jämförbara och det är svårt att veta varför resultatet på delaktighets-

frågan sjunkit. När patienterna själva får beskriva vården ges dock överlag positiva omdömen. Resultatet 

visar att fler än 9 av 10 patienter inom öppenvården (94 procent) och slutenvården (91 procent) har svarat 

positivt på frågan om de skulle rekommendera mottagningen vård-enheten på sjukhuset till någon annan i 

samma situation. Hela 97 procent av patienterna i öppenvården har svarat positivt på frågan om de kände 

sig bemötta med respekt och värdighet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

 

Åtgärd: Det sjukhusövergripande resultatet presenteras på intranätet. Alla verksamheter som har deltagit i 

mätningen har möjlighet att se sitt lokala resultat via inloggning till Nationell Patientenkät. Utbildning har 

givits vid upprepade tillfällen för att säkerställa att alla ansvariga chefer haft möjlighet att tillgodogöra sig 

resultatet. I samband med uppföljningsmöten har verksamheterna redogjort för lokalt resultat och 

planerade åtgärder. 

 
Uppföljning av åtgärd: Under 2022 kommer patienterna, i samband med sin utskrivning från sjukhuset, 

erbjudas att anonymt svara på en elektronisk patientenkät angående sin upplevelse av bemötande och 

möjlighet att vara delaktig i sin vård och behandling. 
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Trycksår 

Mål: Förekomsten av trycksår kategori 2-4 som uppkommit under vårdtiden ska minska. 

Resultat: Förekomst av trycksår följs upp genom en punktprevalensmätning två gånger per år. Under 

2021 ställdes vårens mätning in på grund av covid-19 pandemin. Höstens mätning visade att andelen 

patienter som förvärvat trycksår kategori 2-4 var åtta procent vilket är en ökning jämfört med senaste 

mätningarna. Även nationellt har en tydlig ökning av andelen trycksår noterats och sjukhusets resultat är 

fortfarande långt under nationella nivån på 14 procent. 

 

Utöver punktprevalensmätningar kan andelen patienter som har riskbedömts, som har ökad risk för 

trycksår och där förebyggande åtgärder dokumenterats, följas kontinuerligt via utdataverktyget Qlikview. 

Verksamheterna kan få sina data presenterat per avdelning och verksamhetsområde, samt jämföra per år, 

månad eller vecka. Trycksår som uppkommit under vårdtiden är också en markör som ingår i den 

sjukhusövergripande journalgranskningen som genomförs en gång per månad. Om ett trycksår kategori 2-

4 uppkommit under vårdtiden rapporteras detta som en vårdskada, vilket återkopplas till berörd 

verksamhet för kännedom. 

Analys av resultat: Sjukhuset har inte kunnat arbeta aktivt med kvalitetsindikatorer på grund av covid-19- 

pandemin. Vården har fått ställa om till det rådande läget, vilket bland annat inneburit en ökning av 

medarbetare från bemanningsföretag och att brist på tryckavlastande madrasser har uppstått. Flertal av de 

förvärvade trycksåren har uppstått inom intensivvård, vilket utgör en särskilt utmanande vårdform med 

extra sköra patienter med stora vårdbehov. 

Åtgärd: En tillfällig arbetsgrupp bildades efter höstens punktprevalensmätning. Flera åtgärder planeras 

såsom översyn av tryckavlastande madrasser, framtagande av utbildningsmaterial, genomgång av 

dokumentationsrutiner, samt journalgranskning av de patienter som förvärvat trycksår kategori 2-4. 

Intensivvårdsavdelningarna kommer särskilt att se över sina rutiner, inklusive dokumentation vid 

överrapportering till vårdavdelning. 

Uppföljning av åtgärd: Förekomst av trycksår som uppkommit under vårdtiden och det förebyggande 

arbetet kommer att följs upp och diskuteras både lokalt och sjukhusövergripande. 
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Anmälningspliktiga resistenta bakterier  

Mål: Förbättrad följsamhet till Handlingsprogram för anmälningspliktiga resistenta bakterier (ARB).  

Resultat: Följsamheten till handlingsprogrammet för anmälningspliktiga resistenta bakterier följs upp 

genom en mätning två gånger per år.  Vid vårens uppföljning deltog endast ett fåtal enheter på grund av 

intensivt arbete med covid-19-pandemin. Det sammanlagda resultatet för 2021 är därför inte 

representativt. Andelen patienter med riskfaktorer för MRSA som var korrekt handlagda enligt 

handlingsprogrammet  var 76 procent vilket är en försämring mot 2019. År 2020 utgick mätningen på 

grund av pandemin. 

Utöver den återkommande mätningen kan också följsamheten till handlingsprogrammet följas 

kontinuerligt via utdataverktyget Qlikview. Verksamheterna kan få sina data presenterat per avdelning och 

verksamhetsområde, samt jämföra per år, månad eller vecka. 

 

 

Analys av resultat: Sjukhuset har inte kunnat arbeta aktivt med kvalitetsindikatorer på grund av covid-19-

pandemin. Vården har fått ställa om till det rådande läget, vilket bland annat inneburit en ökning av 

medarbetare från bemanningsföretag och flera rutiner har glömts bort. Att det inte gjordes några 

mätningar under 2020 kan ha medfört att fokus på frågan har minskat.  

Åtgärd: Sjukhuset har bildat en arbetsgrupp som ser över rutiner och arbetssätt kring följsamhet till 

Handlingsprogram. Detta har resulterat i återkommande journalgranskningar för att hitta orsaker till att 

screeningodling inte tagits. Översyn har också gjorts av journalmallar, översikter samt checklista för när 

och hur odlingar ska tas. Ytterligare flera aktiviteter är planerade, bland annat en pilot av ett digitalt stöd 

som kan identifiera patienter med risk och skapa odlingsremisser för dessa, samt en översyn av utbildning 

på olika nivåer.  

Uppföljning av åtgärd: Detta kommer att följas kontinuerligt under 2022 då det är en prioriterad 

aktivitet i sjukhusets verksamhetsplan. Återkoppling i verksamheterna kommer att göras på både lokal och 

sjukhusövergripande nivå. 
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VRI  

Mål: Förekomsten av vårdrelaterade infektioner ska minska. 

Resultat: Förekomst av vårdrelaterade infektioner har följts genom punktprevalensmätningar som 

genomförts två gånger per år. Vårens punktprevalensmätning visade att andelen vårdrelaterade infektioner 

var 4,9 procent vilket är betydlig lägre än regionens mål på <7,5 procent. Andelen VRI som uppkommit 

under vårdtiden på sjukhuset var 3,9 procent. 

 

 
Från och med hösten 2021 har regionen övergått till att följa vårdrelaterade infektioner via rapporter från 

Infektionsverktyget. Detta speglar i stället incidensen av vårdrelaterade infektioner och resultaten är därför 

inte jämförbara med varandra. Höstens mätning speglar samtliga antibiotikaregistreringar för 

vårdrelaterade infektioner under första halvåret 2021. Incidensen var då 3,6 procent, intensivvården ingår 

inte i sammanställningen. I diagrammet presenteras de vårdrelaterade infektionerna uppdelat per kön och 

diagnos. 
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Utöver detta följs också vårdrelaterade infektioner via den sjukhusövergripande markörbaserade 

journalgranskningen som genomförs en gång per månad. Om en vårdrelaterade infektion bedöms som 

undvikbar rapporteras detta som en vårdskada, vilket återkopplas till berörd verksamhet för kännedom. 

 

Analys av resultat: Sjukhuset har haft stort fokus på hygienfrågor och smittspridning med anledning av 

covid-19-pandemin. Samtidigt har sjukhuset haft en hög arbetsbelastning och något riktat arbete kring 

vårdrelaterade infektioner har inte kunnat prioriterats. Vården har fått ställa om till det rådande läget, 

vilket bland annat inneburit en ökning av medarbetare från bemanningsföretag. Under året har två 

valideringar av ordinationsorsaker i Infektionsverktyget gjorts. Därigenom har lärdomar gjorts avseende 

vilken typ av vårdrelaterade infektioner som vanligen rapporteras.  

 

Åtgärd: Sjukhuset behöver förbättra andelen korrekta ordinationsorsaker, både i valet mellan 

samhällsförvärvad och vårdrelaterad infektion, samt val av diagnos. Utbildning planeras för kontaktläkare, 

samt verksamhetsutvecklare på respektive verksamhetsområde. Ytterligare två valideringar planeras under 

2022. Samtliga verksamhetsområden kommer att kunna prenumerera på återkommande månadsrapporter 

från Infektionsverktyget.  

 

Uppföljning av åtgärd: Incidens av vårdrelaterade infektioner och korrekt ordinationsorsak kommer  att 

följas upp i samband kommande mätningar och diskuteras på uppföljningstillfällen med samtliga 

verksamheter.  
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PRIORITERADE FOKUSOMRÅDEN 

Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet innehåller fem prioriterade fokusområden som 

kan stärka arbetet för en säkrare vård. Dessa fokusområden utgår från de huvudsakliga utmaningarna inom 

patientsäkerhetsarbetet. 

Öka kunskap om inträffade vårdskador  

Alla medarbetare på sjukhuset uppmanas att rapportera vårdavvikelser i avvikelsesystemet 

HändelseVis. Ansvarig chef (eller annan utsedd funktion) bedömer rapporterade vård-avvikelser 

och klassificerar händelsen. I avvikelsesystemet finns möjlighet att göra en vårdskadebedömning. 162 

vårdavvikelser (3,1 procent) har bedömts som vårdskada och 389 (7,3 procent) vårdavvikelser har bedömt 

som ingen vårdskada. Det innebär att ca 90 procent av vårdavvikelserna saknar bedömning vilket behöver 

förbättras. Patienters och närståendes synpunkter och klagomål, patientärenden eller markörbaserad jour-

nalgranskning är andra fångstverktyg där allvarliga händelser kan identifieras och leda till att utredningar 

görs.  

 

Utredningar  

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. Efter utredningen ska 

vårdgivaren genomföra lämpliga åtgärder, följa upp dem och sprida kunskapen för att hindra att liknande 

händelser inträffar igen. Om utredningen visar att patienten inte har drabbats av en händelse som har, eller 

hade kunnat medföra en vårdskada, kan resultatet av bedömningen och erfarenheterna ändå användas i 

verksamheten inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. I samband med uppföljningsmöten för 

respektive verksamhetsområde presenterar verksamheterna identifierade risker, allvarliga vårdskador, 

planerade eller genomförda åtgärder samt planerade aktiviteter för att nå mål som rör patientsäkerhet, 

kvalitet och patientdelaktighet i sjukhusets verksamhetsplan.  

 

Lex Maria 

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. För att förenkla och förtydliga pro-

cesserna har tydliga instruktioner för hantering av sjukhusövergripande riktlinjer, synpunkter- och klago-

målshantering samt process och hanteringsanvisning vid anmälan enligt lex Maria utarbetats. Under året 

genomfördes 65 händelsanalyser, varav 19 ingick i lex Maria-ärenden. Uppföljning av åtgärderna sker först 

och främst på respektive verksamhetsområde men vid behov på sjukhusnivå. Exempel på återkommande 

riskområden som identifierats i samband med lex Maria-ärenden är ansvar och dokumentation vid konsul-

tationer, urinkatetersättning, dokumentation av urinkateterbehandling samt att flertalet verksamheter inte 

har kända riktlinjer och arbetssätt för hantering av resursbrist. Dessa områden har hanterats med sjukhus-

övergripande åtgärder. 
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Lex Maria-anmälningar år 2021 

 

Händelse (lex Maria) Åtgärder (urval) 

Patient med symtom på halsinfektion, bedöms som körtelfeber. 

Återkommer tre dygn senare med streptokocksepsis, kräver 

intensivvård. 

Förbättringar och förtydliganden vad gäller patientnära analyser. 

Multitrauma med blödningschock på akutmottagning. Lokal instruktion om tolkning och tillämpning av nationella kriterier för traumalarm samt 

utbildning. 

Patient som inkommer med huvudvärk och kräkningar där utredning 

initieras. 

Genomgång av arbetssätt för förnyad bedömning/ prioritering för patienter som anländer 

med ambulans, skriftlig hemgångsinformation. 

Epidural blödning med kvarstående påverkan på rörelseförmågan i 

benen efter ryggbedövning. 

Möjliggöra MR jourtid, översyn av kontroller i samband med EDA, ökning av 

fysioterapeutresurser. 

Oväntat dödsfall under vårdtillfälle på neurologisk 

intermediäravdelning. 

Teamrond/förbättrade rondrutiner, digitala möten med närstående, förbättrad 

dokumentation, kontinuerlig övervakning, revidering riktlinjer för NIMA-vård. 

Fördröjd hantering av colonileus. Särskild covid-avdelning, riktlinjer för resursbrist, förtydligat arbetssätt vid röntgensvar, 

utbildning, ökad delaktighet av närstående, sjukhusövergripande riktlinje Konsultationer och 

journalmall. 

Missad hjärtinfarktdiagnos. Genomgång av ansvarsfördelning och arbetsbelastning för läkare på akutmottagningen/ 

kardiologi. 

Sondmat administreras intravenöst. Förbättra introduktionen av nya medarbetare, återkoppling till läkemedelsföretag, anmälan 

till Läkemedelsverket. 

Induktion på grund av misstänkt tillväxthämning. Hotande syrebrist, 

barnet svårt medtaget. 

Öka följsamhet till riktlinjer för CTG samt SBAR, CTG-utbildning, övervakning vid 

Oxytocininfusion, , gemensam rond läkare och barnmorskor. 

Förstföderska med minskade fosterrörelser. Polikliniska platser, telefonrådgivningsrutiner, riktlinje för minskade fosterrörelser, 

teamarbete, handlingsplan för krishantering. 

Kompartmentsyndrom - fördröjd diagnos och lång tid till knivstart 

efter beslut om operation. 

Skapa en standardiserad journalmall i TC och Clinisoft, riktlinje för kompartmentsyndrom, 

utbildning, förtydliga prioritet vid ortopediska tillstånd. 

MRSA-smittspridning på neonatalvårdsavdelning. Flera åtgärder som ska förhindra smittspridning samt förbättrade arbetssätt vid uppkomst av 

smitta. 

Luft upptäcks i infusionsslang hos nyfött barn med PCVK-Perkutan 

central venkateter 

Revidera riktlinjen PCVK-Perkutan central venkateter med rutiner för barn som vårdas på 

familjevårdssal. 

Säkerställa att kompetensen inom handhavandet av medicinteknisk utrustning upprätthålls. 

För tidigt fött barn erhåller för hög dos antibiotika per oralt. Förbättringsförslag till TakeCare-förvaltningen angående rimlighetskontroll samt 

doseringshjälp i läkemedelsmodulen. 

Aktualisering av den gällande riktlinjen läkemedelshantering på neonatalavdelningen. 

Fullgånget barn avlider i hemmet på grund av medfött avbrott i mag-

tarmkanalen. 

Förbättringsåtgärder avseende kommunikation relaterat till språkförbistringar. 

Barn med nydebuterad diabetes mellitus erhåller för hög dos insulin. Förbättringar av dokumentation vid diabetesvård. 

Uteblivet meddelande till patient om provsvar. Ändrad rutin för ansvar vid provsvar 

Oväntat dödsfall, patient med oklar pneumoni. Repetitionsutbildning SBAR-rapportering, NEWS2 och MIG, Checklista infektionsjour. 

Patient med svårläkt sår under foten, fördröjd diagnos av 

skivepitelcancer. 

Multidisciplinär rond, professionsbeskrivningar, patientbemötande, föreläsningar/ 

kompetensutveckling inom området, riktlinje svårläkta sår, följsamhet smärtbehandling 
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Tillförlitliga och säkra system och processer  

Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen 

kan både de reaktiva och proaktiva perspektiven på patientsäkerhet bejakas. Genom att minska 

oönskade variationer stärks patientsäkerheten.  

 

Södersjukhusets sjukhusövergripande riktlinje Patientsäkerhet – ledningssystem beskriver 

ansvar, roller, rutiner och arbetssätt för patientsäkerhetsarbetet. Sjukhuset har sjukhusövergripande (och 

när det behövs även lokala) vårdriktlinjer och beskrivningar av standardiserade arbetssätt för att säkra 

kvaliteten på vården. På sjukhuset används ett gemensamt vårdinformationssystem (TakeCare) och arbete 

pågår med att skapa standardiserade sjukhusövergripande journalmallar. 

 

Akutmottagningsbesök 

Diagnostiska fel och misstag är en vanlig vårdskada på akutmottagningar där beslut måste fattas på ofull-

ständig information, tidigt i sjukdomsförloppet eller under tidspress. Arbetssätt och verktyg för diagnos-

tisk säkerhet såsom ”safety-netting”, olika slags skyddsnät har visat sig minska risken för att patienter 

drabbas. Här ingår riktad information till patienter om vad de ska tänka på, som vid vilka symtom och 

inom vilket tidsintervall de ska söka vård igen om något avviker från förväntat förlopp. Verksamhets-

område Ortopedi har tillsammans med verksamhetsområde Akut förbättrat processen för patienter med 

allvarlig skada i ryggen. Dessa patienter har stor risk för allvarlig vårdskada då åtgärder för att undvika 

skadan är tidsberoende.  

 

Akut inläggning i slutenvård  

Vårdplatser i tillräckligt antal och inom rätt specialitet är viktigt för patientsäkerheten. Vårdplatssituationen 

påverkar möjligheten till säker vård och det finns kända risker med att patienter kvarstannar på akutmot-

tagning efter att inläggningsbeslut har fattats. Inläggningsprocessen finns beskriven i sjukhusövergripande 

riktlinje. Verksamhetscheferna har det över-gripande ansvaret för att respektive verksamhetsområde/ 

klinik har tillräckligt antal vårdplatser tillgängliga. Under jourtid har bakjourerna detta uppdrag. Det 

löpande arbetet med slutenvårdsplatser sker enligt Vårdplatshanteringsmatrisen. I matrisen beskrivs 

fyra nivåer baserat på det antal patienter med inläggningsbeslut på akutmottagningen som väntar på vård-

plats. Noggranna instruktioner finns framtagna och revideras löpande för att underlätta arbetet för vård-

platskoordinatorerna. Flera förbättringsarbeten har gjorts för att säkra vården för de patienter som ändå 

blir väntande på akutmottagningen. 

 

Riskbedömningar under vårdtiden 

I samband med inläggning i slutenvården, samt vid behov under vårdtiden, görs riskbedömningar (anmäl-

ningspliktiga resistenta bakterier, fall, trycksår, undernäring och urinretention). Det är områden där patien-

ter löper risk att skadas, inte minst i samband med sjukhusvård. Det är därför av stor vikt att i ett tidigt 

skede identifiera vilka patienter som löper särskilt stor risk att drabbas och att vidta adekvata förebyggande 

åtgärder för att förhindra skador/vårdskador. Riskbedömningarna ska genomföras inom 24 timmar från 

ankomst till sjukhuset (tiden på akutmottagningen inräknad) och är obligatoriska för samtliga vuxna pa-

tienter. Riskbedömningarna dokumenteras under specifika sökord i journalmallen Ankomstbedömning 

av sjuksköterska, men samtliga risker och åtgärder kräver involvering av flera professioner för att uppnå 

en god och säker vård. 

 

Det finns även riskbedömningsinstrument inför operation och anestesi som kan användas för att beräkna 

estimerade risker. Att på ett tidigt stadium identifiera högriskpatienter, bland annat med olika scoring-
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modeller pre- och peroperativt, minskar risken för dessa patienter att utveckla komplikationer och i de fall 

komplikationer uppstår minska svårighetsgraden av dem. Inför planerad nedre gastro-intestinal-kirurgi 

finns särskild riktlinje för riskbedömning och handläggning.  

 

Utskrivning från intensivvård 

För att öka patientsäkerheten och minska att information missas vid övergångarna i vården har intensiv-

vårdsavdelningen initierat ett kvalitetsförbättringsarbete för att identifiera särskilt sårbara patienter efter 

intensivvård samt erbjuder stödjande åtgärder på vårdavdelningen. 

 

Den medicinska intensivvårdsavdelningen (MIVA) har infört Hjärtstopps-PAL (patientansvarig läkare 

från intensivvården) då patienter efter hjärtstopp flyttas till annan vårdnivå i syfte att optimera vården. 

Även ett projekt med sambandssjuksköterska har startats på MIVA med syftet att förbättra patienternas 

delaktighet i förflyttningsprocessen. Många patienter upplever att de saknar tydlig samt även skriftlig 

information, som kan läsas om igen senare, inför förflyttning till vårdavdelning. En sammanhållen vård-

kedja är viktig för både patient, närstående och medarbetare vilket ger en trygg, säker vård och en ökad 

kontinuitet för patienten.   

 

Avancerad smärtbehandling på vårdavdelning 

En ny sjukhusövergripande riktlinje Postoperativ övervakning vid smärtbehandling på vårdavdelning 

har utarbetats under året för att förtydliga att patienter som genomgår operativa ingrepp kan förutom den 

rutinmässiga övervakningen behöva utökad övervakning. Det gäller patienter som får opioider, har fått 

spinal- eller epiduralanestesi alternativt har avancerad pumbaserad smärtlindring. Riktlinjen beskriver vilka 

kontroller som ska utföras och hur ofta. 

 

Även den sjukhusövergripande riktlinjen Epidural smärtbehandling har reviderats. Medarbetare som 

hanterar epidural smärtbehandling ska ha fått utbildning i hantering av pump och epidural analgesiteknik 

(EDA) via Lärtorgets digitala utbildning samt Smärtsektionens fysiska utbildning. Smärtsektionen har gjort 

mätningar av följsamheten till riktlinjen och handlingsplan med åtgärder finns framtagen. 

 

Utskrivning från slutenvård 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har som syfte att främja en god vård 

och en socialtjänst av god kvalitet för alla personer som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser 

från kommunen och/eller den landstingsfinansierade öppna vården. Lagen ska särskilt främja att patienter 

med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande 

läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. Webcare är den e-tjänst som används av sjukhus, primär-

vård och kommunernas socialtjänst i Region Stockholm för att samordna vårdplaneringen för en patient. 

Där framgår vilken huvudman som för tillfället har vårdansvaret för en patient. Sjukhuset har gjort förbe-

redelser för användningen av ett nytt IT-stöd, LifeCare SP, som kommer att ersätta Webcare. En del i för-

beredelserna innebär att verksamheterna förankrar hur de ska arbeta för att följa lagen om samverkan vid 

utskrivning. Information och instruktioner finns tillgängliga på intranätet. 

 

Läkemedelsprocess 

Sjukhuset verkar för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling och läkemedelshantering. 

Det sjukhusövergripande spädningsschemat för vissa intravenösa läkemedel har vidareutvecklats för att 

kunna utgöra ett ännu bättre stöd för korrekt hantering av intravenösa läkemedel. Riktlinjen för läkeme-

delsgenomgångar har omarbetats för att bli ett tydligare stöd då läkemedelsgenomgångar är ett viktigt 

verktyg för att minska risken för läkemedelsfel i vårdens övergångar. Även dokumentation av enkel 
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läkemedelsgenomgång har förtydligats. Arbetsmetoden enkel läkemedelsgenomgång används för att 

kartlägga vilka läkemedel patienten är ordinerade respektive använder samt hur läkemedlen hanteras i 

hemmet. Inför utskrivningen ska läkare dokumentera i journalmallen Utskrivningsmeddelande med 

Läkemedelsberättelse och gå igenom dokumentet med patienten vid utskrivningssamtalet. Det sjuk-

husövergripande resultatet för indikatorn ”Utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse efter 

slutenvård ≥ 48 timmar (vuxna)” var 62 procent, vilket innebär att målet på 65 procent inte uppnåddes. 

Utskott STRAMA (Samverkan mot antibiotikaresistens) arbetar för att minska antibiotikaförbrukning och 

öka följsamhet till riktlinjer för behandling för att minska resistensutveckling.  

 

Äldre patienter 

En identifierad patientsäkerhetsrisk är patienter över 80 år som oplanerat återinläggs på sjukhuset inom sju 

dagar. Detta är en skör grupp av patienter, där flera samverkande faktorer bidrar till risk för återinläggning. 

Sjukhuset behöver bli bättre på att identifiera vilka patienter som löper stor risk att återinläggas och vidta 

förebyggande åtgärder. Det kan handla om att ringa upp patienter kort efter utskrivning, säkerställa att pa-

tienten vet vart de ska vända sig vid eventuell försämring och ett tätare samarbete med sjukhusets vård-

grannar. 

 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

Nationellt system för kunskapsstyrning tar fortlöpande fram personcentrerade och sammanhållna vård-

förlopp för olika sjukdomar. Vårdförloppen införs i regionerna i syfte att patienter ska uppleva en mer 

välorganiserad och helhetsorienterad vård. Sjukhuset har sedan några år tillbaka arbetat med vårdpro-

cesserna stroke, sepsis och standardiserade vårdförlopp cancer. 

 

Aktivt arbete för att förbättra strokeprocessen och uppnå kvalitetsindikatorer för god strokevård enligt 

nationella kriterier har pågått sedan 2017. Flera av indikatorerna finns som mål och mätetal i sjukhuset 

verksamhetsplan. Utskott Stroke har haft flera aktiviteter med interprofessionellt team från verksamhets-

områdena Internmedicin, Akut, Bilddiagnostik samt logopeder. En tydlig förbättring i resultaten syns över 

åren. 

 

 
 

Sepsisteamet har fortsatt att skapa en ny struktur på intranätssidan för att underlätta för medarbetarna att 

hitta relevant information och utbildning om sepsis, samt visa det pågående förbättringsarbetet för sepsis. 

Videoföreläsningar har ersatt fortlöpande aulautbildningar och intranätssidan formats för att stödja fort-

löpande kompetensutveckling om sepsis. En gapanalys tillsammans med akuten har gjorts i arbetet med 

att implementera det personcentrerade och sammanhållande vårdförloppet för sepsis. Candidemi (växt av 

svamp i blodet) och bakteriemi (växt av bakterier i blodet) med Staphylococcus aureus är tillstånd med 

hög dödlighet. Tidig adekvat behandling och utredning förbättrar prognos och minskar mortalitet. För att 

förbättra omhändertagandet har nya riktlinjer utarbetats för handläggningen samt för bedömning av infek-

tionskonsult inom 24 timmar vid dessa tillstånd. Ett annat fokusområde har varit att öka följsamheten till 

riktlinjerna för antibiotikabehandling. 
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Trots rådande pandemi har sjukhuset i stort kunnat hålla ledtiderna för de standardiserade vårdförloppen 

inom cancer. Cancervården har prioriterats och inom operationsverksamheten har det varit fullt fokus på 

att kunna genomföra operationer inom ledtiderna. Utmaningar har framförallt funnits inom bröstcancer-

förloppet med brist på magnetröntgenkapacitet. Generellt har färre cancerpatienter än förväntat sökt vård 

även under 2021. Måluppfyllelsen nationella ledtider var 60 procent. 

 

Säker läkemedels- och materialförsörjning 

För att säkra läkemedelsförsörjningen vid leveransproblem deltar representanter från sjukhuset på region-

möten för att diskutera aktuella restproblem varje vecka. Information publiceras på intranätet (om det är 

ett vanligt förekommande läkemedel som alla verksamheter använder och som förväntas vara restnoterat 

länge) annars kontaktas respektive kontaktperson om det är specifikt läkemedel som används av enstaka 

verksamheter. Under 2021 har det inte varit stora försörjningsproblem, förutom de vanligt förekommande 

restnoteringarar. För covid-läkemedel Remdesivir har sjukhuset haft extra kontroller på antal förpack-

ningar och åtgång. För att säkra försörjningen av skyddsutrustning och kritiska artiklar kopplat till vård av 

covid-19-patienter har beredskapsförrådet varit i drift under året. Tillgången på kritiska artiklar har beva-

kats och beställning av dessa har skett löpande. Utöver detta har sjukhuset bidragit med representanter till 

det regionala forumet Operativt varuförsörjningsforum vilket syftar till att säkerställa en robust varuför- 

sörjning i hela regionen. 
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Säker vård här och nu  

Vården präglas av ständiga interaktioner mellan människor, teknik och organisation. Förutsättningarna för 

säkerhet förändras snabbt och det är viktigt att agera på störningar i närtid.  

 

Tillgång till vårdplatser 

Vårdplatssituationen påverkar möjligheten till säker vård och det finns kända risker med att 

patienter kvarstannar på akutmottagning efter att inläggningsbeslut har fattats. Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) har en pågående granskning avseende akutmottagningar i Region Stockholm. Det 

är en uppföljning av tillsynen som genomfördes under 2017 som avsåg granskning av patientsäkerheten på 

akutmottagningarna i Stockholm för patienter med inskrivningsbeslut som blir kvar på akutmottagningen i 

väntan på att föras över till nästa vårdnivå. Sjukhuset har ökat antalet vårdplatser i och med öppnandet av 

en ny vårdavdelning under hösten. I december genomfördes en "test-vecka" med fokus på att minska 

patienternas vistelsetider på akutmottagningen. Detta gjordes i samarbete med verksamhetsområde Akut 

och övriga verksamheter på sjukhuset. Under denna vecka utökades akutmottagningens bemanning 

avseende antal läkare, sjuksköterskor och undersköterskor för att möta stora inflödet av nya patienter mitt 

på dagen och därmed korta väntetiden till läkare och den totala väntetiden. Övriga verksamhetsområden 

arbetade för att kunna ta emot patienter snabbare till vårdavdelningar, exempelvis genom att genomföra 

subakuta röntgenundersökningar först när patienten kommit till vårdavdelning för att patienten ska slippa 

vänta på akutmottagningen om inläggning ändå var aktuellt. Test-veckan kommer utvärderas och lärdomar 

tas med i det fortsatta arbetet.  

 

Omvårdnad på akutmottagningen  

Personalen på akutmottagningen uppmuntras att ge patienterna mat och dryck och för att göra detta mer 

tillgängligt har kylskåp installerats med mellanmål vid varje modul. Akutmottagningen har också ökat 

antalet varuautomater samt kaffemaskin inne på akuten. Det finns även ett pentry där ytterligare mellan-

mål samt varm mat som är tillagat på sjukhuset finns att tillgå. Avdelningsassistenter är behjälpliga med att 

värma mat. Utökningen av varuautomater samt installation av kylskåp tillkommer efter förbättringsarbetet 

”Ingen ska behöva fasta i onödan på akuten”. Förbättringsarbetet uppmuntrar personalen att erbjuda alla 

patienter mat och dryck och en ny riktlinje för fasta tydliggör vilken patientgrupp som faktiskt behöver 

fasta samt att patienter som fastar eller av annan anledning inte kan äta eller dricka ska erbjudas intravenös 

vätska. Akutmottagningen har flera läkemedelsrum med ett basutbud av akuta läkemedel. Övriga läke-

medel kan hämtas från vårdavdelningar om patienten blir väntandes på akuten och inte har sina egna 

läkemedel med sig. 

 

Utlokaliserade patienter 

Enligt SKR´s nationella granskning av vårdskador löper utlokaliserade patienter (en inskriven patient som 

vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten) 

större risk att drabbas för vårdskador. Sjukhusets resultatet vid markörbaserad journalgranskning 2021 

visar glädjande inte någon ökad andel skador eller vårdskador hos patienter i denna grupp. Dock har 

många vårdavdelningar inom olika specialiteter ställt om och vårdat covid-19-patienter vilket innebär att 

många medarbetare inte är vana vid patientgruppen.  

 

Extern bemanning 

Flertalet verksamheter har medarbetare från bemanningsföretag och vårdavvikelser som rapporterats och 

utredningar som gjorts under året visar att det finns risker i samband med detta. Flera verksamheter 
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beskriver arbete med att förbättra introduktionen och att säkra kompetensen genom att det alltid ska 

finnas någon erfaren medarbetare på varje pass.  

 

Omställning till pandemivård 

Covid-19-pandemin har medfört en stor omställning för många medarbetare med fokusförskjutning från 

vårdprevention till att utföra de akuta åtgärder som situationen krävt. Det har bland annat visat sig i färre 

riskbedömningar vid ankomst, ökning av andelen trycksår samt försämrad dokumentation av förebyggan-

de åtgärder vid trycksår, undernäring, fall och urinretention. Arbete har startats upp under hösten för att 

åter sätta fokus på vikten av preventiva åtgärder. 

 

Diagnostiska misstag 

Att ställa rätt diagnos är en central del av vård och behandling eftersom diagnosen förklarar patientens 

hälsoproblem och avgör den fortsatta behandlingen. Men diagnostisering är en komplex process. Det 

finns flera faktorer som kan leda den åt fel håll. Brister i den diagnostiska processen kan leda till att diag-

nosen inte blir korrekt eller inte ställs i rätt tid så att adekvata åtgärder kan vidtas. Många patienter har 

flera diagnoser som behöver ställas i rätt tid. Ett diagnostiskt misstag kan uppstå för varje enskild sådan 

diagnos. Händelseanalyser under året har visat att diagnostiska fel är ett riskområde som sjukhuset behö-

ver arbeta med att säkra processerna kring detta. 

 

Sjukhuset använder flertalet verktyg och metoder för att säkra vården för patienten här och nu, 

exempelvis: 

• Sjukhusövergripande och verksamhetsspecifika riktlinjer, stöddokument och checklistor. 

• SBAR – ett verktyg som underlättar och stödjer säkra överrapporteringar. 

• NEWS2 – regelbunden övervakning med bedömningsskalan NEWS2 vilket förbättrar 

möjligheten att tidigt upptäcka och behandla hotande svikt i vitala funktioner. 

• Checklista för säker kirurgi – för att förbättra kommunikationen mellan medarbetarna. Den utgör 

också ett stöd för minnet så att alla viktiga säkerhetsåtgärder blir genomförda i samband med 

operationer. 

• Riskbedömning vid inläggning i slutenvården. 

• Riskbedömning i samband med anestesi och operation. 

• Hälsoplan – för att tydliggöra överenskommelsen i den personcentrerade vården kan 

journalmallen Hälsoplan användas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Riskhantering  

I avvikelsesystemet bedöms vårdavvikelserna utifrån allvarlighetsgrad som risk, tillbud eller negativ 

händelse. Av de handlagda vårdavvikelserna har 37 procent bedömts som risker. 

 

 

 

Potentiella risker identifieras och hanteras även genom användning av andra verktyg som Gröna korset, 

reflektion vid slutet av ett arbetspass, riskanalys samt via inkomna synpunkter och klagomål från patienter 

och närstående. Utskott patientsäkerhet har identifierat att riskanalyser med fokus på patientsäkerhet är ett 

område som tydligare behöver beskrivas. Sjukhuset inväntar den nya handboken för Riskanalys från SKR 

och planerar sedan att ta fram en sjukhusövergripande struktur och material för att underlätta arbetet med 

riskanalyser samt öka användningen av riskanalys som verktyg. 

 

Exempel från verksamheterna 

• Verksamhetsområde Bilddiagnostik arbetar ständigt med att försöka identifiera risker och konse-

kvenser i samband med att förändringar genomförs i verksamheterna, oavsett om det handlar om 

ändringar i den tekniska miljö, organisatoriska förändringar eller om det gäller processer och 

metoder. 

• Verksamhetsområde Kirurgi använder Gröna korset dagligen för att fånga upp aktuella risker på 

en vårdenhet eller för att överlämna viktig information kring patienter i personalbytet. Även 

bedside-rapportering (överrapportering hos patienten) används som metod för att förhindra de 

risker som kan uppkomma vid ett personalbyte. 

• Verksamhetsområde Specialistvård har gjort en uppföljande riskanalys på strålbehandlingen 

angående vårdavvikelser kopplade till bristande systemstöd. Åtgärdsförslagen har resulterat i ett 

fokuserat förbättringsarbete för att planera och beräkna dos samt förberedelser inför behandling. 

• Sachsska barn- och ungdomssjukhuset genomför rutinmässigt riskanalyser vid planerade 

organisationsförändringar. Inför flytt av neonatalvårdsavdelningen till nya lokaler genomfördes en 

riskanalys och flytten gick över förväntan. Barnkonsekvensanalyser genomförs vid beslut och 

förändringar som rör barn och ungdomar. 

1947
2298

1057

5302

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Risk Tillbud Negativ händelse Totalt

Antal vårdavvikelser och allvarlighetsgrad 2021



31 
 

Stärka analys, lärande och utveckling  

Markörbaserad journalgranskning (MJG)  

MJG används som verktyg för att mäta förekomsten av skador i vården i Sverige. 

Vid journalgranskning letar granskaren efter markörer i journalen, som kan vara 

tecken på en vårdskada. Avdelningen Kvalitet och patientsäkerhet har i uppdrag att 

genomföra MJG av ett bestämt antal slumpmässigt utvalda slutenvårdsjournaler 

varje månad och resultatet läggs in i SKR:s databas för vårdskador. I 4,2 procent av de 

slumpmässigt utvalda vårdtillfällena (antal 120) identifierade en eller flera vårdskador.  

Fördelningen av upptäckta skador:  

 

 
 

Under 2020 och 2021 har även sjukhuset granskat vården specifikt av patienter med covid-19 som tillägg 

till den vanliga granskningen. Resultatet visar: 

• Varierande längd på vårdtiderna under perioden (med en viss koppling till tid i pandemin). 

• Patienter med längre vårdtillfällen hade fler skador/vårdskador. 

• I 12 procent av vårdtillfällena (antal 168) identifierades en eller flera vårdskador. 

• 20 procent av patienterna vårdades på intensivvårdsavdelning under en del av eller hela vårdtiden. 

• 66 procent av skadorna/vårdskadorna identifierades hos patienter som vårdats på IVA under 

vårdtillfället (skadan kan ha uppstått innan/under/efter intensivvården). 

 

Journalgranskningar har även gjorts under sommarveckorna för patienter med vistelsetid > 24 timmar på 

akutmottagningen eller patienter som registrerats som avlidna på akutmottagningen. En händelse som 

bedömdes som möjlig vårdskada återkopplades till ansvarig verksamhet som utförde en intern utredning, 

vilken dock visade att patienten med största sannolikhet drabbats av en skada, men att den inte var 

undvikbar. 

 

Resultat om förekomst av skador och vårdskador återkopplas till berörda verksamheter och används i 

patientsäkerhetsarbetet. Flera verksamheter har börjat att använda metoden för att göra lokala gransk-

ningar. Något som framkommit vid journalgranskningar är att det finns brister vid riskbedömningar och 

användningen av Aktivitetsplaner. För att underlätta arbetet och förtydliga vikten har en sjukhusöver-

gripande riktlinje för riskbedömningar vid inläggning i slutenvård utarbetats och sjukhusövergripande 

Aktivitetsplansmallar i journalsystemet har uppdaterats.  
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Vårdavvikelser  

Grunden i patientsäkerhetsarbetet är att medarbetare uppmärksammar och rapporterar risker och av-

vikelser från ordinarie händelseförlopp. Alla medarbetare på sjukhuset uppmanas att rapportera vård-

avvikelser i avvikelsesystemet HändelseVis. Nyanställda får introduktion om avvikelserapportering som en 

grundsten i patientsäkerhetsarbetet. Målet är att efter analys av händelsen ha identifierat åtgärder som kan 

minska risker och förebygga vårdskador. Beslut om föreslagen åtgärd och uppföljning fattas av ansvarig 

chef. Alla verksamhetsområden har regelbundet genomgång i olika forum av rapporterade avvikelser, ana-

lyser och vidtagna åtgärder för att öka lärandet och riskmedvetenheten.  

 

Det finns ett generellt behov av att initiera ett arbete med att öka registreringar av bedömning av vård-

skada. Ännu har inte övergripande analys av vårdavvikelser utförts på djupare nivå. De allvarliga vård-

skador som resulterat i händelseanalyser och eventuellt anmälan enligt lex Maria gås igenom på sjukhus-

övergripande nivå. Om behov av sjukhusövergripande åtgärder identifierats i samband med händelse-

analyser kan chefläkare initiera och besluta om dessa. 

 

Utskott Läkemedel har genom analys av vårdavvikelser identifierats ett patientsäkerhetsproblem med att 

ordinerade doser inte alltid administreras i slutenvården. Därför ska en tvärprofessionell arbetsgrupp 

bildas för att inventera vilka åtgärder som skulle kunna bidra till att minska antalet icke administrerade 

läkemedelsdoser och åtgärder ska vidtas. Av vårdavvikelserna accepterades 67 procent inom sju dagar. Det 

innebär att årets mål (65 procent) har uppnåtts och det är också en ökning från år 2020 då motsvarande 

resultat var 60 procent. 

 

Under 2021 rapporterades 5 937 vårdavvikelser. Av de 5 302 handlagda vårdavvikelserna klassificerades de 

flesta inom områdena Behandling/omvårdnad och Dokumentation/informationsöverföring vilket är 

liknande fördelning som tidigare år. Vid analysen av händelserna anges främst Procedurer/rutiner/ 

riktlinjer som orsak till vårdavvikelsen vilket både kan innebära att Procedurer/rutiner/riktlinjer saknas, är 

bristfälliga eller ej kända för de involverade medarbetarna.  
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Klagomål och synpunkter  

Antalet inkomna synpunkter och klagomål via 1177 har ökat jämfört med tidigare år. Ännu har inte 

sjukhusövergripande analys gjorts, utan berörda verksamheter ansvarar för hantering och lokala åtgärder. 

Verksamheterna använder patienternas synpunkter och klagomål i förbättringsarbete och systematiskt 

kvalitetsarbete samt diskuterar patientsäkerhetsfrågor utifrån patienternas klagomål på lämpliga forum.  

 

  

 
 

Sjukhusets handläggning av patientärenden, från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF), 

Patientnämnden i Stockholms län (PaN) och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) fortsätter att 

utvecklas. Det digitala hanteringssystemet har medfört möjligheter att förkorta handläggningstider, ger 

bättre överblick och möjliggör säkrare hantering. En sjukhusövergripande riktlinje Ärendehantering 

av synpunkter från patienter och närstående har tagits fram för att förenkla hanteringen. Utskott 

Patientbemötande, synpunkter och klagomål utarbetar sjukhusövergripande arbetssätt inom området. 

Patientärenden berör ofta bemötandefrågor, men beskriver också allvarliga/negativa händelser. Inte 

sällan är skadan eller vårdskadan redan identifierad av verksamheten, men ibland är händelsen inte 

känd/bedömd/utredd. Flera patientärenden har utretts med händelseanalyser. 
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Öka riskmedvetenhet och beredskap  

Fokusområdet syftar till att uppnå en robust och anpassningsbar hälso- och sjukvårdsverksamhet där 

uppdraget klaras med god patientsäkerhet och god arbetsmiljö även under oväntade förhållanden. 

 

Oväntade händelser 

Sjukhuset har katastrofmedicinsk plan samt epidemiplan, vilka ger anvisningar om hur 

sjukhuset ska hantera en särskild händelse/katastrof som kräver omfördelning av resurser, om hela eller 

delar av sjukhuset blir involverad i den särskilda händelsen.  

 

Under tider då ansvariga chefer ej är i tjänst finns två sjukhusövergripande riktlinjer Bakjour/Beredskap, 

uppdrag för ansvarig läkare och Arbetsledande sjuksköterska samt flödesansvarig på kvällar, 

nätter och helger. Riktlinjerna beskriver arbetsuppgifter och mandat inom både arbetsmiljö, medicinskt 

ansvar och patientflöden. Vissa verksamheter har riktlinjer som tydliggör en plan vid resursbrist, vilket 

underlättar hanteringen för medarbetare när situationen uppstår. Det finns ett behov av att tydliggöra och 

öka kännedom om hur en verksamhet (i samråd med andra) ska agera vid resursbrist. 

  

Pandemin har inneburit en stor omställning och sjukhuset har gjort många viktiga erfarenheter i hur arbete 

behöver förändras snabbt vid olika situationer. För att säkerställa att vården till patienter med covid-19 är 

av hög kvalitet har sjukhuset löpande arbetat med konstant utveckling och revidering av medicinska och 

administrativa riktlinjer, informationsspridning, journalföring, läkemedelshantering och läkemedelsförsörj-

ning samt att skapa vårdplatser på olika vårdnivåer för att på bästa sätt möjliggöra god vård för alla patien-

ter. Mycket arbete har även gjorts för att säkerställa god försörjning av medicinteknisk utrustning, skydds-

utrustning och förbrukningsmaterial. 

 

Förberedelser, utbildningar och träning 

Utbildnings- och innovationscenter bidrar till säker vård med hög kvalitet genom att erbjuda en mötes-

plats för morgondagens medarbetare och befintliga medarbetare. Verksamheten möjliggör en sjukhusan-

passad träningsmiljö för erfarenhetsutbyte samt att träna praktiska moment och samarbete mellan olika 

professioner.  

 

En tydlig process för produktion av e-kurser har tagits fram. Medarbetare i verksamheterna producerar 

innehåll till e-kurserna, utbildningspedagog på Utbildnings- och innovationscenter ansvarar för format och 

pedagogik. Samtliga e-kurser produceras i sjukhusgemensam mall framtagen av mediepedagog. Innehållet i 

e-kurser granskas alltid av ämnesexpert/tillverkare innan publicering. Viktiga e-kurser som producerats 

under året är bland annat flera kurser om vårdbeskrivning, epiduralsmärtbehandling samt en ny e-kurs om 

brand och utrymning på sjukhuset.  

 

Inom sjukhuset erbjuds teamträning i stor utsträckning med ett inarbetat pedagogiskt koncept för simula-

torträning; Concept for patient simulation (CEPS). Det finns för närvarande 15 olika typer av CEPS-

kurser på sjukhuset och samtliga 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. 

 

Ibland uppstår situationer då patienter diskriminerar medarbetare och det finns en osäkerhet kring vad 

man som vårdpersonal får göra och säga när en patient kräver att få – eller slippa – en viss medarbetare 

utifrån till exempel kön eller etnicitet. Ett sjukhusövergripande arbete kring temat Rätt att välja? har 
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startats. Arbetet handlar om när patienter och närstående ställer orättmätiga krav på medarbetares etnisk 

tillhörighet, kön, hudfärg, religion eller annat av diskriminerande karaktär vilket också kan leda till 

patientsäkerhetsrisker. Under hösten hölls en aulaföreläsning på temat, vilken även filmades och finns 

tillgänglig på intranätet. Under 2022 kommer utskottet etik, personcentrerad och jämlik vård att ta fram 

riktlinjer kring området samt arbetsmaterial för att implementera dessa. 

 

Exempel på kompetenshöjande aktiviteter: 

• Utbildning för sommarvikarierande undersköterskor med fokusområden: basal omvårdnad, 

vitalparametrar, NEWS2, SBAR, träning av venös och kapillär provtagning samt kateterisering av 

urinblåsa. 

• Interprofessionell utbildningsinsats för vårdavdelning med olika fokusområden. 

• Interprofessionell utbildningsinsats för ett verksamhetsområde där 50 medarbetare (läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor) genomgick grundutbildning i S-HLR vuxen. 

• Utbildning av 33 nya och 29 befintliga HLR-instruktörer.  
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MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 

 

För 2022 kommer sjukhuset att prioritera aktiviteter för att förbättra de akuta flödena, minska den kö-

ställda vården och utveckla nya vårdformer. Detta för att säkerställa att den genomsnittliga väntetiden på 

akutmottagningen minskar, samt att målnivåer från vårdgarantin uppnås och att sjukhuset arbetar person-

centrerat och nytänkande.  

 

Sjukhusets långsiktiga mål; en säker vård med hög kvalitet, ingen ska vänta i onödan och det mest attrak-

tiva valet kvarstår men har delvis nya indikatorer för 2022. Kompetensförsörjningen är fortsatt en av vår-

dens stora utmaningar. En väl fungerande hälso- och sjukvård förutsätter ett tillräckligt antal medarbetare, 

med rätt utbildning och kompetens som med goda förutsättningar och effektiva arbetssätt kan ge en god 

och säker vård.  
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Säker vård med hög kvalitet 

Minska oplanerad återinläggning 

En identifierad patientsäkerhetsrisk är patienter som är över 80 år som oplanerat återinläggs på sjukhuset 

inom sju dagar. För att minska andelen patienter med oplanerad återinskrivning till sjukhuset kommer 

särskilt fokus att läggas på detta. Sjukhuset kommer att arbeta med att identifiera vilka patienter som löper 

stor risk att återinläggas och vidta förebyggande åtgärder. Efter analys av orsaker kan möjliga aktiviteter 

vara förbättrad information till patienter om vart de kan vända sig vid eventuell försämring, förbättrat 

samarbete med vårdgrannar och utökade möjligheter till dagvård. Sjukhuset förbereder införandet av 

LifeCare SP, en ny e-tjänst som ska används av sjukhus, primärvård och kommunernas socialtjänst i 

Region Stockholm, vilket kan bidra till en förbättrad dokumentation och tydligare ansvarsfördelning.  

 

Minska infektioner och antibiotikaanvändning, säkra läkemedelsadministrering 

För att förbättra följsamhet till handlingsprogram för anmälningspliktiga resistenta bakterier ska flera 

parallella aktiviteter ske för att öka andelen odlingar som tas vid riskfaktorer för MRSA. Sedan hösten 

2021 följs förekomsten av vårdrelaterade infektioner genom IT-stödet Infektionsverktyget. De utsedda 

läkarna på samtliga verksamhetsområden kommer att kunna följa upp resultat månadsvis och återkoppla 

löpande till kollegor. För att patienter med samhällsförvärvad pneumoni i större utsträckning ska behand-

las med rätt antibiotika kommer sjukhuset att återuppta de under pandemin pausade mötena med och 

utbildningen av STRAMA-ombuden. Det har identifierats som ett patientsäkerhetsproblem att ordinerade 

läkemedelsdoser inte alltid administreras i slutenvården. Därför planeras inventering av vilka åtgärder som 

skulle kunna bidra till att minska antalet icke administrerade läkemedelsdoser samt genomförande av 

åtgärder. 

 

Stärka patientsäkerhetskultur 

Aktiviteter för att öka andelen medarbetare som svarar positivt på frågan ”På min arbetsplats genomförs 

alltid förbättringar efter negativa händelser” planeras. Med hjälp av en tydlig struktur, transparens och 

medarbetarnas förståelse för kopplingar mellan negativa händelser och genomförda förbättringar (efter till 

exempel vårdavvikelser och händelseanalyser) avser sjukhuset att stärka patientsäkerhetskulturen, öka det 

organisatoriska lärandet och främja vård av god kvalitet. En tydligare patientsäkerhetsorganisation med 

beskrivna uppdrag för patient-säkerhetssamordnare och patientsäkerhetsläkare kommer att implementeras. 

 

Tydligare struktur för arbetet med vårdprocesser och kvalitetsindikatorer 

För att möta upp det arbete som sker regionalt inom ramen för kunskapsstyrning ska det tidigare arbetet 

med gemensam struktur för vårdprocesser fortsätta. En gemensam process för införande av person-

centrerade och sammanhållna vårdförlopp ska införas, för ett systematiskt arbetssätt där ett ständigt 

lärande sker. För att bättre kunna följa sjukhusets samtliga kvalitetsindikatorer behöver inhämtning och 

visualisering av data förenklas. Ett sådant arbete har påbörjats och kommer att fortsätta under 2022. 

 

Förbättra levnadsvanor 

Ett flertal aktiviteter planeras under 2022 för att få fler patienter att välja hälsosammare levnadsvanor. 

Genom utbildningsinsatser är målet att all personal ska kunna uppmärksamma ohälsosam levnadsvana, ge 

enkla råd och/eller hänvisa patienten vidare. En annan planerad åtgärd är att skapa förutsättningar för 

standardiserad dokumentation av levnadsvanor så att uppföljning och utvärdering av insatser kan göras. 

Det sedan tidigare påbörjade arbetet med att implementera rök- och alkoholfri operation enligt Social-

styrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor kommer 

också att fortgå. 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/levnadsvanor/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/levnadsvanor/
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Ingen ska vänta i onödan 

Förbättra akut inläggning i slutenvård 

Sjukhuset har stora utmaningar med långa vistelsetider på akutmottagningen för vuxna. Kommitté akut 

vård med dess utskott för akut öppenvård respektive akut slutenvård arbetar kontinuerligt med åtgärder 

för ett effektivare akut omhändertagande. Ett flertal prioriterade aktiviteter rör bemanning och kompetens 

på akutmottagningen. Andra aktiviteter rör en effektivare inläggningsprocess med bland annat införande 

av dagliga vårdplatsmöten, förbättrad vårdplatshanteringsmatris, vårdplatsansvariga läkare och snabbspår 

för patienter med stroke eller höftfraktur. Tillgången till slutenvårdsplatser har stor betydelse för vistelse-

tiden på akutmottagningen för de patienter som behöver inläggning. Fler vårdplatser för internmedicinska 

patienter och fler vårdplatser med möjlighet till övervakning planeras att öppnas. En tydligare struktur för 

planering och samordning av öppethållande av vårdplatser över året är under införande. Exempel på pla-

nerade åtgärder är akut dagvård eller subakuta mottagningstider på sjukhusets specialistmottagningar för 

patienter som söker på akutmottagningen men som inte behöver en omedelbar åtgärd. En utökad och 

aktiv användning av hänvisningsstödet och samarbete med närakutmottagningar är en annan aktivitet för 

att också säkerställa vård i rätt vårdform. 
 

Sjukhuset saknar egen geriatrisk klinik vilket innebär oftast lång väntan på akutmottagningen på sjukvårds-

transport för de patienter som ska direkt till geriatriken. Ett samarbete har inletts med SLSO Sabbats-

bergsgeriatriken med en förhoppning om en effektivare inläggningsprocess. Andra aktiviteter handlar om 

att säkerställa att rätt patienter tas om hand i rätt vårdform och på rätt vårdnivå.  

 

Förbättra utskrivning från slutenvård 

För att minska antalet utskrivningsklara dagar till kommunen per vårdtillfälle planeras ett antal aktiviteter 

inom Utskott akut slutenvård och Utskott samverkan & äldreomsorg. Identifierade förbättringsområden 

rör bland annat användning av utskrivningsplan och god samverkan med mottagare inom primärvård och 

kommuner. Sjukhuset förbereder införandet av LifeCare SP, en ny e-tjänst som ska används av sjukhus, 

primärvård och kommunernas socialtjänst i Region Stockholm för att samordna vårdplaneringen. 

 

Minska vårdköer 

Det uppdämda vårdbehovet orsakat av covid-19-pandemin är uttalat och kommer att påverka vården hela 

2022. Ett antal åtgärder för att minska vårdköerna har initierats och kommer att fortgå under året för att 

säkerställa vårdgarantin både till mottagningsbesök och behandling. Prioriterat är åtgärder för att öka 

sjukhusets operations-, mottagnings- och vårdplatskapacitet. Andra åtgärder syftar till ökad samverkan 

med privata aktörer. 
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Det mest attraktiva valet  

Öka patientnöjdhet och delaktighet 

Under året kommer ett mer systematiskt arbetssätt för att ta tillvara patienter och närståendes upplevelser 

och erfarenheter att utvecklas. Genom en utökad digitalisering av inkomna ärenden från patientnämnden 

säkras processen ytterligare och ger ökade möjligheter till en mer systematisk uppföljning. Detta ger också 

ökade förutsättningarna för vården att arbeta med de utvecklingsbehov patienterna identifierat då patien-

ternas synpunkter på vården är en viktig källa till ständiga förbättringar. Ett gott bemötande är en förut-

sättning för att uppnå delaktighet. Under året kommer patienterna, i samband med sin utskrivning från 

sjukhuset, erbjudas att anonymt svara på en elektronisk patientenkät angående sin upplevelse av bemö-

tande och möjlighet att vara delaktig i sin vård och behandling. Patienterna får tillgång till enkäten genom 

att ladda ner en QR-kod på sin smartphone. Verksamheterna får bättre möjlighet till egenkontroll och kan 

utifrån patienternas svar utarbeta metoder och arbetssätt som kan främja gott bemötande och öka delak-

tighet. 

 

Som ett led i att uppnå sjukhusets mission i att vara landets ledande akutsjukhus kommer en av de 

sjukhusövergripande aktiviteterna för 2022 att vara Ökad patientdelaktighet och inflytande i vård och 

vårdplanering. Aktiviteten har som mål att skapa struktur, förutsättningar och arbetssätt för ökad sam-

verkan med patienter, närstående och patientföreningar som medskapare i utveckling av vård och vård-

processer. Projektets första del syftar till att undersöka om idén med ett Levande bibliotek kan vara en 

möjliggörare till ökad samverkan och en resursbank bestående av personer med egen erfarenhet. Härifrån 

skulle verksamheterna kunna ”låna” en samarbetsresurs, en patient eller närstående, för att möjliggöra 

samverkan på flera nivåer inom det strukturella planet och för att bättre tillvarata patienters och närståen-

des olika vårderfarenheter. Det långsiktiga målet är att förändra synsätt och arbetssätt avseende samverkan 

med såväl medarbetare, patienter, närstående och patientföreningar i utvecklings- och förändringsarbeten. 

 

Innovationsavdelningen planerar utbildning av Innovationsambassadörer med målet att utveckla med-

arbetarnas förmåga att initiera och driva systematiskt innovationsarbete i en sjukvårdskontext där vården 

utvecklas utifrån patienternas behov. Utbildningen syftar till att träna kursdeltagarnas förmåga till patient-

involvering och personcentrering i utvecklingsprocesser. 

 

Sjukhuset kommer att återuppta de pausade samverkansmötena med patientorganisationerna. Syftet är att 

verka för ökad delaktighet och ett gott bemötande för personer med funktionsnedsättningar. Sjukhuset 

arbetar på olika sätt med att göra digital information tillgänglig och användarvänlig för alla människor. 

Den externa webben www.sodersjukhuset.se är byggd enligt rådande standarder på tillgänglighetsområdet 

och all utveckling ska följa Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Förutom det som rör gräns-

snitt och funktionalitet på webben ska allt textinnehåll vara formulerat på ett sådant sätt att informationen 

är tydlig och lätt att förstå. Webbens användarvänlighet och innehåll ska regelbundet testas med hjälp av 

webbenkäter (WSA) till användarna. Resultaten från enkäterna ska användas som underlag vid fortsatt 

utveckling. På webben och i sjukhusets sociala kanaler ska videoklipp ha undertexter och bilder i inlägg 

förses med förklarande text. Så ofta det är möjligt ska rörlig bild, ljud och text kombineras så att informa-

tionen är tillgänglig för så många som möjligt. 

 

 

 

 

 

http://www.sodersjukhuset.se/
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Säkra kompetensförsörjning 

För att skapa förutsättningar för en säkrad kompetensförsörjning med trygg arbetsmiljö och stabil 

bemanningssituation är aktiviteter för att behålla, tillvarata och utveckla sjukhusets medarbetare högt 

prioriterade. En viktig aktivitet är fortsatt implementering av de regiongemensamma kompetensstegarna 

för olika yrkesgrupper. Sjukhusgemensamma introduktions- och utbildningsinsatser kopplade till de olika 

stegen kommer att införas successivt för att säkra kvalitet och effektivitet. Syftet med dessa är att synlig-

göra karriärvägar vilket är en viktig strategi för att sjukhuset ska vara en attraktiv arbetsgivare och kunna 

behålla och utveckla medarbetare och deras kompetens. De ska också användas för att kunna planera 

bemanningen på ett så optimalt sätt som möjligt. Kommande år fortsätter satsningarna för att öka andelen 

specialistutbildade sjuksköterskor och undersköterskor inom olika specialiteter. Sjukhuset kommer att 

fortsätta erbjuda studieledighet med bibehållen lön för att stimulera medarbetare till specialistutbildning. 

Det finns också ett uppdrag att utöka sjukhusets resursteam (intern bemanningspool) för att bättre kunna 

möta korttidsfrånvaro. Fortsatt fokus på ledarutveckling i form av uppdaterad introduktion och utbildning 

för nya chefer samt utvecklingsprogram för erfarna chefer. Även andra insatser planeras för att stärka och 

tydliggöra ledarskapet. 
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BILAGA 1 

SÖDERSJUKHUSETS STRÅLSKYDDSBOKSLUT 2021 

 

Strålskyddsbokslut 

På Södersjukhuset används joniserande strålning inom röntgendiagnostik, nuklearmedicinsk diagnostik 

och behandling, samt inom onkologisk och dermatologisk strålbehandling. Röntgenstrålning, radiofarma-

ka och radioaktiva markörer används också inom operationsverksamheten. 

 

Systematiskt strålskyddsarbete 

Den fastställda kommunikationsplanen har under året följts i syfte att förankra och implementera led-

ningssystemet för strålsäkerhet på Södersjukhuset. I röntgen- och nuklearmedicinsk verksamhet har det 

genomförts en översyn av skyltningen för kontrollerat- och skyddat område, revision av riktlinjer och 

metodbeskrivningar gällande strålsäkerhet, löpande monitorering av personalstråldoser för medarbetare 

inom dessa verksamheter som arbetar på kontrollerat område har också genomförts. Fokusområdet i detta 

arbete har under år 2021 varit ögondosimetri för interventionister. Stickprov har också genomförts för 

kategori-B personal enligt plan. Projektering och verifiering med avseende på strålskärmning av lokaler på 

Fysiologiska kliniken, Röntgenkliniken, VO Kardiologi och IMA har utförts och kontrollerats.  

 

Strålskyddslagstiftningen har beaktats vid utlåning av C-bågar till andra vårdgivare där kirurgiska ingrepp 

tillfälligtvis har utförts under pandemin. I syfte att höja patientsäkerheten och öka tillgängligheten har 

sjukhuset under det gångna året validerat de kvalitetskontroller som leverantörer av röntgenutrustning 

utför efter service. Vidare har en ny metod för tidig upptäckt av utrustningsproblem i den röntgendiagnos-

tiska verksamheten implementerats. Metoden är baserad på statistisk analys av patientdoser i sjukhusets 

doshanteringssystem.  

 

Strålskyddsinformation till patienter och anhöriga har utformats och bifogas kallelsen till de nuklearmedi-

cinska undersökningar som berörs av strålsäkerhetsrestriktioner. För dessa undersökningar har även rese-

intyg utformats och implementerats. Den nuklearmedicinska verksamheten har också deltagit i ett kvali-

tetssäkringsprogram för att kartlägga noggrannheten och precisionen av de aktivitetsmätare som används 

för att mäta aktivitetsmängd till patienter. Ett beräkningsprogram för oberoende kontroll av strålbehand-

lingsdoser har implementerats i klinisk rutin under året på den onkologiska kliniken. 

 

Åtgärder som genomförts för att upprätthålla och utveckla strålskyddet under året   

Revisionsprogram och styrande dokument för interna strålsäkerhetsrevisioner har tagits fram. Sjukhusets 

lednings-, stöd- och patientstrålsäkerhetsprocesser inom diagnostikområdet har kartlagts och dokumente-

rats. Följande fem kärnverksamheter har blivit internreviderade ur strålsäkerhetssynpunkt: Bröstcentrum 

mammografi, VO Kardiologi (PCI), VO Kirurgi (Modul 4), Röntgenkliniken (perifer angioverksamhet) 

och Sachsska Barn- och Ungdomssjukhuset (Neonatalsektionen).  

 

Funktionen av sjukhusets nya saneringshall har utretts och nya flöden och arbetssätt har etablerats ur ett 

strålsäkerhetsperspektiv. Sjukhusets åtgärdslistor för RN-händelse har reviderats. En flexibel strålskydds-

skärm har utvärderats och kvalitetssäkrats ur strålskyddssynpunkt inom VO Kardiologis verksamhet 

(PCI); skärmen möjliggör att interventionella arbetslag inte behöver använda personburna strålskydds-

förkläden för att skydda sig från högre stråldoser orsakade av spridd strålning i samband med interven-

tioner. Under året har tre mammografiutrustningar och två konventionella röntgenutrustningar ersatts av 
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ny utrustning. Ett optimeringsprojekt fokuserat på de stråldoser som ges vid datortomografiundersök-

ningar av barn har genomförts. Ett nytt mätsystem för in vivo dosimetri (mätkontroll av patientdoser) har 

införts i strålbehandlingsverksamheten. 

 

Resultat som har uppnåtts i strålskyddsarbetet 

De under året bestämda patientstråldoserna i form av diagnostiska standardnivåer har legat väl under 

lagstadgade diagnostiska referensnivåer. 

 

Se nedan en samanställning av sjukhusets totala måluppfyllelse med avseende på strålsäkerhetsmålen satta 

för år 2021: 

 

Mål: Andel medarbetare placerade i kategori A som har ett giltigt tjänstbarhetsintyg ska uppgå till 100 

procent. 

Resultat: 100 procent 

 

Mål: Andel medarbetare som genomgått strålskyddsutbildning ska uppgå till minst 75 procent. 

Resultat: 85 procent*  

*Resultatet baseras på information från 9 av 13 berörda verksamheter. 

 

Mål: Andel strålsäkerhetskommittéer som haft årligt möte ska uppgå till 100 procent. 

Resultat: 69 procent 

 

 


