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Om kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen
Året 2020 blev inte som något annat år. Vården i stort och mycket påtagligt på Södersjukhuset
har präglats av pandemin som blossade upp i början av mars i Stockholmsregionen och sedan
utvecklades till en magnitud som få av oss hade kunnat föreställa sig. Mycket av det långsiktiga
arbete som planerats, också inom kvalitets- och patientsäkerhetsområdet, fick läggas på is för
att istället helt fokuseras på att tillhandhålla en så god och säker vård som möjligt för patienter
med covid-19. Parallellt med detta behövde alla andra patienter omhändertas på bästa sätt, men
en stor del av den vård som bedömdes kunna anstå fick skjutas på framtiden.
Arbetet förändrades helt, och sjukhuset behövde omvandla och tillskapa nya vårdplatser inom
slutenvården till vårdplatser för patienter med covid-19. En kraftig utökning av antalet intensivvårdsplatser var nödvändig för att täcka behovet och platserna ökades från 16 till som mest 60.
Den nya operationsavdelningen togs i anspråk för den kraftigt utökade intensivvården. Öppnandet av
den nya akutmottagningen som var planerat till mitten av maj tidigarelades för att kunna separera
patientflödena. Expertgruppen såg till att medicinska riktlinjer uppdaterades kontinuerligt. Brist
på skyddsutrustning blev ett faktum och sjukhusets innovationsenhet hjälpte till med produktion
av visir och långärmade engångsförkläden. En helt ny logistikorganisation formerades för att
möjliggöra ett stabilt flöde av förbrukningsmateriel och läkemedel. Många medarbetare fick
arbetsuppgifter som var helt eller delvis nya vilket innebar stora påfrestningar men som trots det
klarades av på ett föredömligt sätt.
Men inte riktigt allt har handlat om covid-19. Den uppskjutna vården har för många patienter
inneburit stora påfrestningar och det kommer vara en viktig uppgift det kommande året att på
bästa sätt ta hand om dem. Men sjukhuset har också ett stort uppdrag som inte kan anstå, såsom
stroke, akut hjärtsjukvård, cancervård och förlossningar. Det är inte utan stolthet vi konstaterar
att Södersjukhuset även klarat av denna uppgift och dessutom förbättrat vissa resultat.
Avslutningsvis vill vi tillsammans med sjukhusets ledningsgrupp rikta ett oändligt stort tack
till alla medarbetare och chefer som under det gångna året arbetat så otroligt hårt och engagerat
vilket möjliggjort att Södersjukhuset kunnat möta de stora förändringar och utmaningar detta
märkliga år. Enorma insatser gjordes både av medarbetarna men också av organisationen som
sådan. Samarbeten mellan såväl verksamheter som professioner har stärkts, där inte minst den
fina samverkan med Vårdhygien och Smittskydd har varit helt avgörande för att klara uppgiften
så bra . Det omöjliga blev plötsligt möjligt.

Anne Kierkegaard, chefläkare

Eva Östblom, chefläkare
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Övergripande mål och strategier
Vision, mission och värdegrund
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. Sjukhusets värdegrund samt de viktigaste strategierna; personcentrerad vård, kunskapsstyrning, systematiskt förbättringsarbete och ett utvecklat samarbete
mellan yrkeskategorier och över verksamhets- och specialitetsgränser är viktiga förutsättningar
för att uppnå missionen. I sjukhusets verksamhetsplan fastställs årliga mått och de aktiviteter
som sjukhuset planerar för att nå målen.
Viktiga händelser under året
Socialstyrelsen har tagit fram en nationell handlingsplan vilken ska stärka kommuner och regioner
i det systematiska patientsäkerhetsarbetet och bidra till att förebygga vårdskador samt stödja
regional samverkan. Region Stockholms handlingsplan för ökad patientsäkerhet följer samma
struktur och upplägg som den nationella handlingsplanen. Det innebär att även den regionala
handlingsplanen utgår från fyra grundläggande förutsättningar: Ledning och styrning, En god
säkerhetskultur, Kunskap och kompetens samt Patient som medskapare. Anpassning av sjukhusets
systematiska patientsäkerhetsarbete till den nationella och regionala handlingsplanen pågår.

En attraktiv, hållbar och växande
Stockholmsregion med frihet för
invånarna att själva forma sina liv
och fatta avgörande beslut.

Vision

Mission

Södersjukhuset
– landets ledande akutsjukhus

Långsiktiga mål

•
•
•

(Aktiviteter)

Värdegrund
Patienten först

Respekt för individen

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

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

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

Undvik slöseri
Inställningen ”rätt från mig”

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

Organisatoriskt ansvar
Styrelse, verkställande direktör 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.
Sektionen Kvalitet- och verksamhetsutveckling
Sektionen har en stödjande och samordnande funktion i tätt samarbete med chefläkarna inom
det övergripande kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet samt inom den övergripande strategiska
verksamhetsutvecklingen.
Styrgrupper, råd och kommittéer
Som stöd i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet finns sjukhusets patientsäkerhetsråd och verksamhetsutvecklarnätverk men också ett antal styrgrupper, råd och kommittéer inom till exempel
hjärt- och lungräddning, omvårdnad, nutrition, läkemedel, sårbehandling, hygien, etik, trauma
och katastrofmedicin. 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.
Regional samverkan
Sjukhuset medverkar i Regional samverkansgrupp patientsäkerhet samt i Kvalitetsnätverket,
vilket säkerställer en nära koppling till övergripande kvalitets- samt patientsäkerhetsarbete inom
Region Stockholm och utgör en del i den nationella kunskapsstyrningsmodellen.
Viktiga händelser under året
Under 2020 har ett arbete pågått med att utveckla en styrmodell för förbättrad struktur för ledning
och styrning av sjukhuset. Den nya styrmodellen innebär inga organisatoriska förändringar utan
fokuserar på arbetssätt i de forum som styr och leder organisationen. Sjukhusledningen fattade
under hösten 2020 beslut att den nya styrmodellen ska implementeras under våren 2021.
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Uppföljning, utvärdering och egenkontroll
Underlag för uppföljning och utvärdering genom egenkontroll kommer från en mängd olika
mätningar och källor. I den årliga verksamhetsplanen listas de mål och mätetal som sjukhuset
sätter särskilt fokus på. Uppföljning sker regelbundet i sjukhusets ledningsgrupp och inom respektive
verksamhetsområde eller stabsavdelning. I kvartalsvisa uppföljningsmöten med sjukhusledning
och verksamhetsområdena är uppföljning av kvalitet och patientsäkerhet en stående punkt.
Vårdavvikelser
Risker, tillbud och negativa händelser rapporteras och följs upp via avvikelsesystemet HändelseVis
med syfte att förebygga identifierade risker. Vårdskador identifieras i avvikelsesystemet samt via
markörbaserad journalgranskning varje månad. Journalgranskningar görs även i andra sammanhang, exempelvis vid långa vistelsetider på akutmottagningen.
Punktprevalensmätningar
Punktprevalensmätningar genomförs två gånger per år. 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 förbättringsåtgärder tas upp i adekvata forum med
ansvar för olika sakområden.
Kvalitetsindikatorer
Då det nya sjukhusavtalet än tydligare kopplar den målrelaterade ersättningen till kvalitet har ett
omfattande arbetet gjorts med att ta fram nya sjukhusspecifika kvalitetsindikatorer. Arbetet har
skett i bred förankring med process- och registeransvariga medarbetare inom respektive verksamhetsområde. Det har resulterat i ett 50-tal indikatorer som mäter kliniskt utfall, patientrapporterad kvalitet och/eller nöjdhet samt olika processmått.
Kvalitetsregister
Sjukhusets verksamheter rapporterar till ca 100 olika kvalitetsregister vilket ger möjlighet att jämföra de egna resultaten över tid, att jämföra sina resultat med andra och att lära av dem med bäst
resultat. I webbapplikationen ”Vården i siffror” samlas en del av statistiken från de många diagnoseller ingreppspecifika nationella kvalitetsregistren.
Patientenkäter, synpunkter och klagomål
Patienternas uppfattning om vården mäts med de nationella patientenkäterna och med hjälp av
sjukhusets egna enkäter via digitala plattor. Patienternas och närståendes erfarenheter och synpunkter på vården utgör en viktig del i förbättrings- och utvecklingsarbetet. Funktionen för
patientvägledning är under utveckling och digitaliseringen av patientärendehantering är implementerad vilket bidrar till ett förbättrat systematiskt arbete.
Medarbetarenkät
I den årliga medarbetarenkäten ingår frågor rörande patientsäkerhetskulturen. Även mätning av
hållbart säkerhetsengagemang (HSE) görs regelbundet.
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Patientsäkerhet under covid-19-pandemin
I början av mars vårdades den första covid-19-patienten på sjukhuset. Allt fler smittade patienter
sökte vård på sjukhuset och behovet av flera vårdplatser på olika nivåer ökade. Sjukhuset gick
upp i förstärkningsläge samt införde besöksförbud. Den nya akutmottagningen och akutröntgen
öppnade i april, tidigare än planerat, vilket underlättade arbetet och ökade patientsäkerheten.
100 nya vårdplatser öppnades inom slutenvården och sjukhuset ökade upp från 16 till 60 intensivvårdsplatser. I slutet av april vårdades nästan 220 patienter med covid-19 inom slutenvården
och intensivvården.
Under sommaren återgick sjukhuset till normalläge. Efter en lugnare start av hösten ökade
smittspridningen och i oktober bildades en förberedande krisstab som hade regelbundna möten
ledda av chefläkare för att sjukhuset skulle vara så förberett som möjligt inför en ”andra våg”.
I november gick sjukhuset upp i förstärkningsläge vilket behölls året ut. I slutet av året var
belastningen på intensivvården extremt hög. På drygt ett dygn tömdes ytterligare två operationssalar och utrustades till sex intermediärvårdplatser för patienter med covid-19.
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 läkemedelsförsörjning samt att
skapa vårdplatser på olika vårdnivåer för att på bästa sätt möjliggöra god vård för alla patienter.
Mycket arbete har även gjorts för att säkerställa god försörjning av medicinteknisk utrustning,
skyddsutrustning och förbrukningsmaterial.
Sjukhuset har tagit initiativ till och deltagit i det regionala arbetet med att ta fram gemensamma
termer, mätvärden, journalmallar och översikter för att säkerställa en standardiserad dokumentation i journalsystemet. Arbete har också gjorts för att skapa realtidsdata för uppföljning
av belastningen och utvecklingen av covid-19.
Ett palliativt konsultteam har dagligen besökt avdelningar där patienter med covid-19 vårdats.
Konsultteamet har bestått av smärtsektionens specialist i palliativ medicin, smärtsjuksköterska
med palliativ kompetens, auskulterande ST-läkare och specialister från andra enheter som fått
möjlighet att kompetensutveckla sig inom palliativ medicin.
Beslutet att införa besöksförbud var helt nödvändigt för att förhindra vidare smitta, men det
medförde också svårigheter. Dels för de patienter med funktionsnedsättning som behöver hjälp
av närstående för att på bästa sätt kunna medverka till och tillgodogöra sig vården. Men också att
inte ha möjlighet att träffa sina närstående i den utsatta situation man befinner sig i vid allvarlig
sjukdom som kräver sjukhusvård. Sjukhuset försökte tillmötesgå dessa behov så långt de var
möjligt, men nådde inte alltid ända fram.
En sjukhusgemensam uppföljning för patienter som intensivvårdats för covid-19 har skapats.
Uppföljningen har skett inom anestesi och intensivvård, kardiologi, infektion samt internmedicin. Syftet med uppföljningen var dels att öka kunskapen om svår infektion med covid-19
och dels att erbjuda patienterna hjälp med identifierade problem. Patienterna följs upp via en
multiprofessionell mottagning bestående av läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor som gör
tester av patienters lungfunktion, fysiska och psykiska status för att identifiera de patienter
som behöver rehabiliteringsinsatser. Patienterna har även följts upp med undersökningar och
blodprover för bedömning av kvarstående men, även sekundära, till svår sjukdom.
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Markörbaserad journalgranskning har utförts på 48 patientjournaler där diagnosen covid-19
ställts, vårdtillfällena var under mars till juni. Resultatet av granskningen visade att fyra
patienter (8,3 procent) drabbats av vårdskada under vårdtiden. Granskningar har även gjorts
av ett antal journaler där patienterna haft begränsningar inom livsuppehållande behandlingar.
I många fall är dokumentationen bristfällig och det finns med all sannolikhet även ett förbättringsutrymme avseende dialog med patient och/eller närstående i anslutning till att dessa
beslut fattas.
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) genomförde en granskning av alla akutsjukhus i Region Stockholm gällande hanteringen och prioriteringen av patienter i behov av intensivvård under covid-19pandemin. I granskningen bedömer IVO att ”Södersjukhuset AB har planerat, lett och kontrollerat verksamheten på ett sätt som lett till att kravet på god vård i hälso- och sjukvården har uppnåtts.”
Exempel från verksamheterna
• Huvudansvaret för att tillsammans med övriga verksamhetsområden bemanna samt 		
tillskapa vårdplatser för patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion tillföll
Internmedicin och Infektionskliniken. Fokus var att skapa säkra och snabba vårdkedjor
för patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion. För att höja säkerheten 		
och förmedla dagliga nya uppgifter, information och riktlinjer som kom både från sjukhusledning, Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten samt från Smittskydd Stockholm skapades
kanaler för information. Dagslägesrapporter med aktuell information skickades med e-post
till berörda medarbetare och publicerades även på sjukhusets intranät. En organisation för
psykosocialt stöd för både patienter och närstående samt för medarbetare skapades.
Psykologer och kuratorer var en del i denna organisation vars uppdrag blev en viktig del i det
säkerhetshöjande arbetet. Det psykosociala stödet har varit särskilt viktigt och bidragit till att
inge en känsla av kontroll, trygghet och delaktighet trots det rådande besöksförbudet.
• Infektionskliniken har tillsammans med smittskyddsläkare följt utvecklingen internationellt,
nationellt och inom regionen samt lett den interna expertgruppen för samordning av riktlinje
för medicinsk behandling av covid-19. Anpassningar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer i regionen har utförts kontinuerligt.
• På verksamhetsområde Anestesi och intensivvård gjordes under våren en omfattande
omställning av verksamheten för att kunna ta hand om det stora antalet kritiskt sjuka patienter
med covid-19. Intensivvården flyttade till större lokaler på en operationsavdelning och antalet
vårdplatser ökades etappvis från 10 till 35. Vårdplatserna utrustades med inlånad medicinskteknisk utrustning och anestesiapparater istället för intensivvårdsventilatorer. Provisoriska
lösningar för sugutrustning, gas- och eltillförsel samt sängar utan tillgång till funktioner så		
som avancerad tryckavlastande madrasser och inbyggd våg behövde användas.
• Covid-19 har inneburit behov av stora utbildningsinsatser då sjukhusets två intensivvårdsavdelningar utökade sin bemanning med flertalet medarbetare från vårdavdelningar och från
andra vårdgivare. Möjligheten till introduktion var begränsad och nya vårdteam med olika
erfarenheter och varierande kompetenser sattes samman. Utbildningarna inkluderade bland
annat behandlingsmetoder, medicinteknisk utrustning samt vård av svårt sjuk intensivvårdspatient. Även inom andra slutenvårdsavdelningar arbetade många medarbetare, som vanligtvis
har andra arbetsuppgifter, och också här var utbildning en avgörande faktor.
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• På verksamhetsområde Bilddiagnostik gjordes anpassningar för att säkra en god vård. Arbetet
har bland annat inneburit uppdateringar av riktlinjer, utbildningar och genomgångar av
de rutiner som behövs vid undersökningar och interventioner av covid-19-patienter. Arbetet har 		
fokuserats på smittsäkrade väntplatser och ett minskat antal patienter kallade för screeningar
för att undvika trängsel i väntrum.
• Verksamhetsområdena Kirurgi och Ortopedi har skapat separata öppenvårdsflöden för
patienter med covid-19 där mottagandet sker avskilt från övriga öppenvårdspatienter.
• Under de perioder som verksamhetsområde Ortopedi har ställt om och bedrivit covid-19-vård,
har utmaningarna främst inneburit svårigheter att vårda patienter med andra diagnoser
än de ortopediska. Vårdavvikelser relaterat till andning och fall har noterats. En bidragande
orsak kan vara att covid-19-patienter vårdas i stängda rum vilket försvårar upptäckten av risker
i tid. För att öka patientsäkerheten beslutades att kontroller av vitala parametrar med NEWS2
skulle genomföras vid fasta klockslag.
• På verksamhetsområde Kvinnosjukvård och förlossning mottogs initialt alla gynekologiska
akutpatienter med covid-19-symtom på stora akutmottagningen. Ett flödesschema och nytt
arbetssätt togs fram tillsammans med hygienläkare, vilket resulterade i att patienterna istället
kunde tas om hand på den gynekologiska akutmottagningen. Inom obstetriken etablerades
snabbt ett separat flöde för kvinnor med bekräftad eller misstänkt covid-19.
• Arbete med övergångar till digitala vårdkontakter och anpassningar utifrån patientens behov
av vårdkontakt har gjorts inom flera enheter.
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Totalt har sjukhuset producerat 48 000 vårdtillfällen inom slutenvården av vilka drygt 2200
utgjordes av patienter som vårdades med covid-19 som huvuddiagnos och inom intensivvården
har drygt 500 patienter med covid-19 vårdats. 2020 var året då alla medarbetare arbetade hårt
och samarbetet ökade över alla gränser. Ett år då sjukhuset med full kraft visade att tillsammans
är vi starkare.
Karin Hildebrand arbetar sedan 2005 som läkare på sjukhuset. Vid flertalet tillfällen under
covid-19-pandemin har Karin blivit intervjuad i både svensk och utländsk media.
Karin korades till Årets svensk 2020 av nyhetsmagasinet Fokus:
”Under ett år då litet annat än covidpandemin fått plats i offentligheten stod hundratals undersköterskor, sjuksköterskor och läkare inom intensivvården i det främsta ledet i kampen mot viruset.
Pressade av skoningslösa arbetstider, utrustningsbrist och ofullständig information tog de egna
initiativ, använde sitt professionella och medmänskliga omdöme och uppvisade en övermänsklig
uthållighet. En av dessa tog sig också tid att berätta offentligt om arbetet och om de brister som
gjorde uppgiften än svårare.”
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Prioriterade aktiviteter för en säker vård med hög kvalitet
I sjukhusets verksamhetsplan fastställs årliga mål och aktiviteter. Aktiviteterna syftar till
ökad kvalitet och patientsäkerhet, effektivare vård, bättre arbetsmiljö och en verksamhet som
kännetecknas av delaktiga patienter samt stolta och engagerade medarbetare. Sjukhusets verksamhetsplan för 2020 inkluderade sju aktiviteter:

Aktiviteter 2020
• Personcentrerad vård,
patientinflytande och
patientsamverkan

• Proffessionsdriven
kunskaps- och

• Utveckla nya vårdformer

• Utveckla medarbetare
och chefer

• Digitalt först

verksamhetsutveckling

• FoUUi-uppdrag för
framtidens vård
• Framtidens lokaler
på Sös

I början av året förbereddes eller startades arbetet inom samtliga aktiviteter. Covid-19pandemins start i mars medförde att sex av de sju sjukhusövergripande aktiviteterna behövde
pausas. Detta för att säkerställa att sjukhusets resurser för projektledning koncentrerades till
omställningen och styrningen av sjukhuset. Aktiviteten Digitalt först bedömdes så viktig för att
kunna åstadkomma den snabba omställningen till digitala möten både med patienter men också
internt mellan medarbetarna att den har fortgått under hela året. Många verksamheter har trots
rådande situation ändå haft viss möjlighet att prioritera arbetet med de viktiga aktiviteterna och
utvecklingsarbeten har gjorts lokalt.
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Personcentrerad vård, patientinflytande och patientsamverkan
Patienter och närstående är inte längre passiva mottagare av vård utan en viktig resurs för
utveckling och förbättring av hälso- och sjukvården. Utvecklingen går mot en allt högre grad av
delaktighet vilket gagnar alla parter. Aktiviteten speglar sjukhusets ambition att fortsatt driva
en systematisk utveckling mot personcentrerad vård för bättre medicinska resultat och nöjdare,
tryggare och mer delaktiga patienter. Den största utmaningen är att förändra kulturen samt att
hitta nya lösningar och arbetssätt.
Exempel från verksamheterna
• Verksamhetsområde Akut har tillsammans med SÖS Innovation arbetat med projektet
Hur kan vi minska oro hos patienter och anhöriga under väntetiden på akuten. Syftet är att 		
minska stress, oro och frustration hos patienterna, att förbättra patientupplevelsen samt att
öka effektiviteten på akuten.
• Verksamhetsområde Internmedicin har haft seminarium om personcentrerad vård samt tagit
fram en ny rondmall som inbegriper arbetsmoment, vilka på ett naturligt sätt inkluderar
patientdelaktighet.
• Verksamhetsområde Kardiologi Medicinsk intensivvård använder Det här är jag, en metod 		
där närstående till den nedsövde, svårt sjuka patienten beskriver hur hen brukar vilja ha det.
Informationen sitter på en whiteboardtavla på patientsalen, väl synlig för personalen.
• Ett förbättringsarbete gällande personcentrerad vård och dokumentation av hälsoplaner i 		
journalsystemet har gjorts på verksamhetsområde Kirurgi. I höstens digitala patientenkäten 		
syntes en tydlig ökning gällande patienternas uppfattning av delaktighet, vilket skulle kunna
ses som en effekt av förbättringsarbetet.
• Akutvårdssektionen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset arbetar med barns delaktighet
genom information inför undersökning och behandling. Tillsammans med lekterapin har
ett förberedelseblock tagits fram. Under året har ett nytt block utarbetats för näsprov och 		
halsprov för att kunna visa barn och föräldrar hur detta går till. På sjukhusets hemsida kan 		
barn och föräldrar ta del av bildspel som visar olika undersökningar och behandlingar.
• Ett omfattande förbättringsarbete med fokus på personcentrerad eftervård har genomförts
inom verksamhetsområde Kvinnosjukvård och förlossning. Intervjuer och enkäter har
använts för att ta del av patienternas synpunkter. Material i form av checklistor inför hemgång
togs fram och syftet är att förtydliga vilka kriterier som bör vara uppfyllda innan hemgång 		
från BB. Den används numera som familjens egen checklista inför hemgång från BB.
Inför hemgång
från BB Sös
Familjens Checklista

Som nyblivna föräldrar har ni olika förutsättningar och olika
behov inför hemgång från BB. Tiden ni vistas på BB är därför
individuell och det är era behov som styr vårdtiden. När vi kan
se att följande kriterier är uppfyllda, anser vi att det går bra att
gå hem från sjukhuset.

För dig som har fött ska följande kriterier vara
uppfyllda innan hemgång
Blödningen är normal

Kom ihåg att ni själva ansvarar för följande besök
Hörselscreening, drop-in mån-fred
Boka första besök på BVC
Boka eftervårdsbesök hos din barnmorska på Barnmorskemottagningen

Vart vänder jag mig?

Du har tagit del av information om amning, handmjölkning/
matning av barnet

När ni kommer hem från BB med det nyfödda barnet kan frågor
uppstå. Vi ger dig här en vägledning om vart du kan vända dig
för råd och stöd.
Första veckan efter barnets födelse kan du kontakta:
BB-mottagningen tel.: 08-616 13 25 alla dagar kl. 8-16 för
rådgivning. Om du har frågor om barnet, amningen eller din
hälsa är ni välkomna att ringa. Du lämnar då ett meddelande på
röstbrevlådan och blir uppringd av en barnmorska.
Övriga tider kan du kontakta den BB-avdelning där du varit
inlagd.

Du har tagit del av information om bristning och infektioner

BB avdelning 53 tel.: 08-616 12 53

Du har fått tid för uppföljning och eventuella återbesök
på BB Sös och känner dig trygg med vart du vänder dig
gällande dig eller ditt barn

BB avdelning 63 tel.: 08-616 12 63

Ingen feber
Kan kissa normalt
Du kan röra dig kortare sträckor
Du har tagit del av information om adekvat smärtlindring
Du har fått din journal och haft samtal med barnmorska om
förlossningen

BB avdelning 73 tel.: 08-616 12 73
BB Lättvård tel.: 08-616 38 60

För det nyfödda barnet ska följande kriterier vara
uppfyllda innan hemgång
Barnet har ammat med korrekt tag eller flask/tillmatning går
enligt plan
Barnet har blivit undersökt av barnläkare samt POX utförd
Du har tagit del av information om det nyfödda barnets
andning, dygnsrytm, hudfärg, nyföddhetsgulsot samt PKU
provtagning är genomförd eller tid bokad
Det finns en plan för barnets amning/matintag fram tills
nästa vårdkontakt
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Vid behov av akut läkarhjälp Barn: Ring i akuta fall 112

och i övriga fall 1177 Vårdguiden.

Vid behov av akut läkarhjälp Mor: Ring i akuta fall 112

och i övriga fall 1177 Vårdguiden.

Utveckla nya vårdformer
Aktiviteten Utveckla nya vårdformer syftar till att förbättra det akuta flödet och tillgången till
vårdplatser genom att identifiera patient- och/eller diagnosgrupper, där diagnostik och behandling av akuta och elektiva patienter kan ske i nya vårdformer så att belastningen på akutmottagningen och slutenvården kan minska. En kartläggning av behovet av intermediärvårdsplatser
och vårdplatser med möjlighet till utökad övervakning samt definiering av olika vårdnivåer
planeras. Ökad differentiering av vårdnivåer optimerar nyttjandet av resurser samtidigt som det
även gagnar kvaliteten, patientsäkerheten och arbetsmiljön.
Exempel från verksamheterna
• På flimmermottagningen, som är en del av verksamhetsområde Kardiologi, arbetar läkare, 		
arytmologer och sjuksköterskor specialiserade på hjärtflimmer. Teamarbetet har lett till
kortare väntetider för patienter i behov av tidig bedömning och behandling. Sjuksköterskorna
arbetar även på hjärtintensivvårdsavdelningen, där de tar emot och genomför elkonverteringarna
tillsammans med läkare, detta för att skapa kontinuitet i behandling och uppföljning.

Digitalt först
Syftet med Digitalt Först är att lyfta sjukhusets digitala mognad för att säkerställa att såväl kliniskt
som administrativt arbete effektivt nyttjar existerande digital teknik för att säkra drift och
utveckling av dagens vård. Sjukhuset behöver vara redo att nyttja framtidens digitala teknik för
att möta morgondagens möjligheter och utmaningar inom hälso- och sjukvården.
Under 2020 har sjukhuset arbetat med att samordna och prioritera digitala satsningar så att
sjukhuset lägger resurser på aktiviteter som är mest värdeskapande. Utifrån verksamhetens
behov har en färdplan för digitalisering 2021–2025 tagits fram, i syfte att samordna och styra insatserna på sjukhuset samt att säkra leverans inom de prioriterade områdena. I och med pandemin
har en del aktiviteter som planerades för genomförande under 2020 fått anstå samtidigt som en
del aktiviteter har forcerats för att än bättre understödja vårdens förmåga att ge vård till sjukhusets patienter. Exempel på digitaliseringsinitiativ som forcerats är införandet av distansmöteslösningar: möten med patient, närstående men även för att säkerställa sjukhusets möjligheter för
medarbetare att mötas digitalt för att motverka smittspridning. Gällande det regionövergripande
arbetet med modernisering av vårdens IT-stöd som följt efter att upphandlingen av FVM avbrutits, deltar sjukhuset fortsatt aktivt genom representation i olika forum.
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Aktuellt under året
• Appen ”Alltid Öppet”. Klinisk personal har utbildats i att kunna genomföra videomöten mellan
vårdgivare och patient med hjälp av appen. Under året registrerades 2 564 videobesök jämfört
med 2019 då 138 videobesök registrerades.
• Automatisk överföring av vitalparametrar från mätutrustning till journalsystem. Sjukhusets
medarbetare har utbildats i den praktiska hanteringen av mätutrustningen samt hur vitalparametrarna skickas och hanteras i journalsystemet. Utbildningen har genomförts av en 		
tvärvetenskaplig grupp med både klinisk och teknisk kompetens.
• Utbildningsinsatser har genomförts för att införa utökad digital hantering av inkomna
synpunkter, klagomål och förbättringsförslag via 1177.
• Utbildningsinsatser har genomförts i digital diarieföring och ärendehantering i samband med
att digital diarieföring och ärendehantering har införts.
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Professionsdriven kunskaps- och verksamhetsutveckling
Syftet med aktiviteten Professionsdriven kunskaps- och verksamhetsutveckling är att åstadkomma
ett systematiskt förbättringsarbete i tvärprofessionella team kring de större sjukhusövergripande
vårdprocesserna. Sjukhuset har sedan några år en gemensam struktur innefattande roller och
ansvar för arbetet i dessa vårdprocesser. Genom en förstärkt samverkan med sjukhuset FoUUkommitté och respektive verksamhetsområdes FoU-grupp är förhoppningen att förbättringsarbete och forskning kan kopplas samman för att ge än större kraft i arbetet. Redan etablerade
vårdprocesser är de standardiserade cancerförloppen (SVF), stroke och sepsis. Under 2020
påbörjades arbetet med diabetes och den palliativa processen men som fått pausats på grund av
pandemin.
Exempel från vårdprocesserna
• I flera av sjukhusets kvalitetsindikatorer ingår bland annat SVF Cancer med ledtider där
bevakning, utveckling och registrering av processerna görs löpande. Trots pandemin har
sjukhuset kunnat hålla, och för vissa diagnoser även förbättra, ledtiderna vad gäller SVF
Cancer. Cancervården har prioriterats och inom operationsverksamheten har det varit fullt
fokus på att kunna genomföra operationer inom ledtiderna.
• Antalet patienter som vårdats på sjukhuset med stroke eller TIA har ökat till drygt 1600
patienter per år och sjukhuset fortsätter därmed att vara det sjukhus i landet som vårdar flest
patienter. Antalet patienter som erhållit trombolysbehandling har minskat, vilket sannolikt är
en effekt av att patienter undvikit att söka vård under pandemin och därmed sökt akutvård i
ett senare skede av sjukdomsförloppet. Allt fler av de patienter som erhåller trombolysbehandling
får behandling tidigt och sjukhuset uppnår i år Riksstrokes nivå för måttlig måluppfyllelse.
Även andelen strokepatienter som vårdas på strokeenhet eller direktinläggs på strokeavdelning
har under året kraftigt förbättrats men målet nås inte fullt ut. Utökad tillgång till neurolog och
strokesjuksköterska, möjlighet till trombolysbehandling dygnet runt samt utökning av övervakningsplatser är exempel på förbättringar som gjorts inom strokeprocessen under året.
Verksamhetsområde Internmedicin har startat upp en sal på strokeavdelningen för trombolysbehandling. Detta har inneburit utbildningsinsatser för hela teamet vad gäller olika
professioners roller, ansvar och kompetens vid behandling, övervakning, akut omhändertagande, telemetri och EKG-tolkning.
• Processansvariga för sepsis har skapat en ny struktur på intranätssidan för att underlätta för
medarbetare att hitta relevant information och stödja fortlöpande kompetensutveckling inom
området. Nu finns information om tidig identifiering och behandling av sepsis, identifiering av
misstänkt sepsis på vårdavdelning (fickkort för undersköterskor och sjuksköterskor), sepsislarm på akutmottagning samt säsongens förbättringstema. Det finns även länkar till videoföreläsningar vilka ersatt fysiska utbildningar.
• Urologkliniken har startat ett arbete för att öka antalet patienter som kan behandlas för
godartad prostataförstoring . Detta görs med metoden prostate artery embolisation (PAE)
som utförs i lokalbedövning i öppenvård och möjliggör behandling av svårt sjuka patienter.
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Utveckla medarbetare och chefer
Aktiviteten Utveckla medarbetare och chefer syftar till att säkra kompetensförsörjningen nu och i
framtiden genom att implementera beslutade kompetensstegar samt att utveckla och genomföra
ledarutvecklingsinsatser för chefer. Under pandemin har sjukhusets HR-avdelning i stort sett
uteslutande arbetat med olika åtgärder för att stödja omställningen av verksamheten som krävts
för att möta den nya situationen. Det har framförallt handlat om arbete med rekrytering, introduktion, bemanning, hantering av frågor inom avtal och arbetsrätt inklusive arbetsmiljö samt samverkan och fackliga kontakter.
Ett stort antal medarbetare fick tillfälligt nya arbetsuppgifter och arbetsplatser för att stärka
bemanningen inom sluten- och intensivvården. Det har bland annat rört sig om vårdpersonal
inom öppenvården, hälsoprofessionen och medicinska sekreterare. Nödvändiga introduktionsoch utbildningsinsatser har löpande genomförts.
Arbetet med covid-19 har inneburit en mycket hög arbetsbelastning för sjukhusets medarbetare.
Riskbedömningar har genomförts både på sjukhusnivå och enhetsnivå. Under våren organiserades
ett internt stöd med hjälp av sjukhusets psykologer och kuratorer men under senare delen av året
har medarbetarna hänvisats till de stödresurser som Region Stockholm har anordnat hos Feelgood och Falck Healthcare. Samtliga medarbetare har fått svara på en enkät om hur de upplevt
situationen samt vilket stöd som de ansåg sig behöva framöver. Enkätresultatet har diskuterats
på varje verksamhetsområde och i sjukhusets ledningsgrupp samt i samverkansforum med
personalorganisationerna.
Exempel från verksamheterna
• Verksamhetsområde Akut har genomfört utbildningsdagar för sjuksköterskor och läkare för
att bättre klara de krav som ställs på den operativa funktionen i ledningsteam i de större
lokalerna på nya akuten.
• Verksamhetsområde Bilddiagnostik har arbetat med införande av ProCompetens samt
behörighetsbevis/körkort för röntgensjuksköterskor för att säkerställa att det alltid finns 		
kompetens för att utföra undersökningar med rätt metod.
• Ett pågående projekt på verksamhetsområde Kardiologi Medicinsk intensivvård innebär att
processjuksköterskor arbetar viss tid av sin arbetstid som ”senior” sjuksköterska direkt i
vården för att undervisa och stötta mindre erfarna medarbetare. Målet är ökad patientsäkerhet då de mindre erfarna sjuksköterskorna kan känna trygghet i mer komplexa vårdmoment såsom administrering av potenta läkemedel samt omvårdnad och behandling av
patient med svår sjukdom.
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FoUUi uppdrag för framtidens vård
Forskning, utbildning, utveckling och innovation är en del av sjukhusets uppdrag. För att samtliga
tio verksamhetsområden ska behålla statusen som universitetssjukvårdsenheter (USVE) är det
viktigt att FoUUi-verksamheten fortsätter att utvecklas inom alla dess områden. Varje verksamhet har en FoUU-grupp men utöver dess uppdrag innebär USVE-status att arbeta med implementering av ny kunskap i vården.
FoUU-kommittén har tagit fram en FoUU-strategi för åren 2020–2023. Missionen är att
Södersjukhuset och KI SÖS ska vara nationellt ledande inom forskning kring folksjukdomar
och vara det mest attraktiva valet för utbildning inom hälso- och sjukvård i Region Stockholm.
FOUU-verksamheten inom sjukhusets verksamhetsområden, under ledning av FoUU-kommittén,
har via forskning och utbildning bidragit till att utveckla vården genom att ta fram nya behandlingar och metoder samt genom att följa upp vårdens resultat och därmed bidragit till att höja
vårdens kvalitet och patientsäkerhet.
Ett större antal forskningsprojekt har fokuserat på olika aspekter av behandling och uppföljning
av patienter som insjuknat i covid-19. Resultaten kommer att redovisas under 2021. Utbildning
av högskolestudenter, trots covid-19-pandemin, har pågått under året och bidragit till att utbilda
framtidens medarbetare. Patientsäkerhet har varit i särskilt fokus. Under året har ett flertal
covid-19-relaterade innovations- och designprojekt startat vilka kommer att fortsätta under
2021. Dessa handlar bland annat om stöd till patienter och anhöriga, till exempel IVA-dagboken
samt medarbetarnas återhämtning efter den hårda arbetsbelastningen under pandemin. Utöver
detta har design och uppstart av produktionslinor för att ta fram skyddsutrustning som visir
och långärmade förkläden tagits fram.
Exempel från verksamheterna
• Verksamhetsområde Akut har startat igång Peer Learning, en utbildningsmetod där studenter
lär av och med varandra. Regelbundna interprofessionella Morbidity & Mortality (M&M)
konferenser och forskningsseminarier har hållits. Alla vårdprofessioner har fått utbildning
i traigeprotokollet Retts.
• Urologkliniken har startat ett projekt som kallas ”Gaffelmottagning” i samband med utbildning
av ST-läkare. Det innebär att ST-läkare är inplanerade på parallellmottagning och att en
överläkare finns på plats för frågor och avstämning. Metoden innebär att ST-läkare kan ha
patienter med avancerade diagnoser med bibehållen kvalitet. ”Gaffeloperation” innebär att
samma ingrepp utförs parallellt på två operationssalar. Två ST-läkare opererar på de olika
salarna och en erfaren specialist som inte opererar, kan gå mellan salarna och fungera som 		
handledare.
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Framtidens lokaler på Sös
För att sjukhusets äldre byggnader ska kunna möta de krav som framtidens sjukvård medför
behövs en långsiktig fastighetsplanering. Det handlar såväl om behovet av stabil teknisk infrastruktur som anpassning av befintliga lokaler, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Den ursprungliga planen var att öppna den nya akutmottagningen i mitten av maj. På grund av
pandemins utbredning öppnades akutmottagningen i förtid för att därigenom kunna skapa ett
separat patientflöde. Den 2 april öppnade stora delar av den nya akutmottagningen och akutröntgen,
så att patienter med misstänkt covid-19 kunde tas emot i de gamla lokalerna och patienter utan
covid-19-smitta kunde tas emot på den nya akutmottagningen. Entrébyggnaden samt väntrumsytan
öppnades den 15 juli. Den nya akutmottagningen har inneburit många förbättringar för ökad
patientsäkerhet och bättre flöden. Antalet akutrumsplatser har utökats påtagligt vilket innebär
att alla svårt sjuka patienter numera övervakas och behandlas i rum med adekvat utrustning.
Det finns dubbelt så många platser för liggande patienter jämfört med tidigare och det finns gott
om väntutrymme för gående patienter. Alla behandlingsrum och övervakningsplatser är standardiserade vilket bidrar till säkrare arbetssätt. Akutröntgen finns i direkt anslutning till akutmottagningen och intill akutrummen vilket underlättar logistiken. Omhändertagandet och
saneringen av patienter som är kontaminerade med farliga kemikalier utförs i en saneringsenhet
vid ambulanshallen. Inför inflyttningen utbildades alla medarbetare i nya system för patientkallelse och patientmonitorering, men också i brand och säkerhet. Samtliga etapper av inflyttningen
var planerade med hjälp av Programkontoret samt i samverkan med Vårdhygien för att minimera
smittorisken.
Under 2020 har arbetet med att planera för en modernisering av de äldre vårdavdelningarna
intensifierats, däribland enpatientsrum med separat dusch/wc som uppfyller arbetsmiljöverkets
krav på tillräckliga utrymmen runt säng och wc. Planen är att bygga generella vårdavdelningar
på sju plan. Två plan kommer att ha patientövervakning och två plan kommer att inrymma intermediärvårdsplatser. En förutsättning för genomförandet är att tömma byggnaderna på verksamhet.
Det är ett omfattande projekt som kommer att involvera många verksamheter på sjukhuset.
Fastighets- och säkerhetssektionen (FSS) har tagit fram ett förslag på evakueringsplan i samverkan
med sjukhusets ledningsgrupp.
Neonatalavdelningen kommer att flytta till nya lokaler hösten 2021. De nya lokalerna är planerade
utifrån nationell standard för svensk neonatalvård och kommer att disponera en golvyta som är
mer än dubbelt så stor som neonatalavdelningens befintliga yta idag. Detta är positivt ur många
synvinklar, inte minst då förutsättningarna för att minimera smittspridning kommer att optimeras
och vid eventuell smitta kommer cohortvård att kunna bedrivas fullt ut. Förstudier och arbete
med planskisser pågår för intensivvårdsplatser, för samlad mottagning för urolog- och
onkologverksamhet samt för en verksamhet som utför perkutana koronarinterventioner (PCI).
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Systematiskt förebyggande arbete mot vanligt förekommande vårdskador
Handlingsplan för patientsäkerhet
Representanter för sjukhuset har deltagit i arbetet med den regionala handlingsplanen för
patientsäkerhet som i sin tur tar avstamp i den nyligen lanserade nationella handlingsplanen.
Arbetet med att anpassa det lokala arbetet på sjukhuset är inlett och kommer att fortgå under 2021.
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. Under 2021 avser sjukhuset att fullfölja arbetet som pågår med att skapa en tydlig
struktur för sjukhusets systematiska patientsäkerhetsarbete. Delarna i den modell som kommer
att användas finns till viss del redan, men den behöver beskrivas och sammanfogas till en tydlig
enhet och därefter fullt ut implementeras.
Hållbart Säkerhetsengagemang
I årets förkortade medarbetarenkät har inte sjukhusets vanliga patientsäkerhetsfrågor varit med,
dock görs årligen en gemensam medarbetarundersökning med frågor som avspeglar Hållbart
Säkerhetsengagemang (HSE) för Region Stockholm. Medarbetare som arbetar i vårdverksamheterna
eller som har indirekt patientkontakt får svara på påståenden som är viktiga i arbetet för en säker
vård. Svaren på nio påståenden bildar ett index på HSE för verksamheterna och resultatet ger ett
underlag för fortsatt dialog på arbetsplatserna om en säkrare vård.

Hållbart säkerhetsengagemang
2020
2019
Medelvärde Medelvärde

Har
uppfattning

Antal
svar

Min chefs chef ger förutsättningar för att bedriva
säker vård

99%

2182

På min arbetsplats lär vi oss av det som fungerar bra

99%

2182

På min arbetsplats agerar vi alltid utifrån de risker
vi ser

96%

2182

På min arbetsplats genomförs alltid förbättringar
efter negativa händelser

99%

2182

Jag påtalar när jag tror något är på väg att gå fel

100%

2182

92

Jag vågar prata om mina misstag

99%

2182

91

Jag blir alltid bra bemött på min arbetsplats när
jag behöver hjälp

99%

2182

På min arbetsplats har vi ett väl fungerande
sammarbete med andra verksamheter

99%

2182

På min arbetsplats anpasar vi arbetet så att
säkerheten bevaras när förutsättningarna ändras

99%

2182
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Årets resultat visar inga större förändringar jämfört med 2019, dock är svarsfrekvensen på årets
enkät lägre. Undersökningens resultat visar ett totalt HSE index för Södersjukhuset på 73 vilket
är samma indextal som 2019. Tabellen på sidan 20 visar resultatet på en femgradig instämmande
skala där svarsalternativet 1 innebär att medarbetare inte alls instämmer och svarsalternativ 5
innebär att medarbetaren instämmer i hög grad.
”På min arbetsplats genomförs alltid förbättringar efter negativa händelser” kan kopplas ihop med
den snarlika frågan ”Vi får återkoppling om de förändringar som görs baserade på avvikelserapporter”
på förra årets medarbetarenkät, då 23 procent av medarbetarna svarade ”Aldrig”, ”Sällan” eller
”Vet ej”. Det är en stor utmaning och en viktig fråga för ansvariga chefer att kommunicera till
medarbetare vilka förändringar och förbättringar som görs kopplat till olika händelser och risker.
En god patientsäkerhetskultur
Det är väl känt att patientsäkerhetskulturen har stor betydelse för patientsäkerheten. Det finns
samband mellan högt säkerhetsmedvetande och färre tillbud och skador. Kulturen avspeglar sig
bland annat i hur en verksamhet och dess medarbetare ser på risker i vården. Det är viktigt att det
finns ett öppet klimat på arbetsplatsen så att fel och brister kan diskuteras öppet utan att någon
skuldbeläggs. Först då skapas en riskmedvetenhet och ett lärande.
Avvikelserapportering
Grunden i patientsäkerhetsarbetet är medarbetare som uppmärksammar och rapporterar risker
och avvikelser från ordinarie händelseförlopp. Alla medarbetare på sjukhuset kan rapportera
vårdavvikelser i avvikelsesystemet HändelseVis. Nyanställda får introduktion om avvikelserapportering som en grundsten i patientsäkerhetsarbetet. Närmaste chef eller av denne utsedd
person ansvarar för handläggning av avvikelserna och kan vid behov delegera utredningen till
den lokala patientsäkerhetsgruppen. 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, analyser och vidtagna åtgärder för att öka lärandet och riskmedvetenheten. Det är viktigt att vårdavvikelserna tas om hand och analyseras skyndsamt.
Tyvärr visar resultatet att snabb handläggning av vårdavvikelser inte kunnat prioriteras i den
omfattning som var målet.

Mål:
		

I minst 65 % av vårdavvikelserna har ”val av ansvarig” i HändelseVis
utsetts inom sju dagar

Resultat: 60 %
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Adekvat kunskap och kompetens
Under året har revideringar gjorts av de återkommande utbildningarna inom patientsäkerhet.
Utbildningen för nya AT-läkare och nya medarbetare på sjukhuset innehåller nu samma information om grundläggande förutsättningar för säker vård, riskmedvetenhet, avvikelserapportering
samt utredning av vårdskador. ST-läkare har en halvdagsutbildning där temat är detsamma men
på mera avancerad nivå. Dessutom ingår utbildning i verktyget händelseanalys för att utreda
allvarliga vårdskador. Vid alla utbildningarna ges tid för reflektion och diskussion av olika scenarier
i mindre grupper. Några av utbildningarna har hållits digitalt under året. Sjukhuset har under höstterminen valt att pröva ett helt nytt koncept för sjukhusets ST-läkarkurs inom etik. Utbildningsdagen har innehållit ett program med integrerad teori (etiska principer) tillsammans med olika
patientfall tagna från verkligheten. Deltagarna har inför diskussionsövningarna blivit uppdelade i
mindre grupper för att tillsammans ta sig an och diskutera patientfallen. I varje grupp har det ingått
en senior läkare som bidragit med sina erfarenheter och kunskaper vilket har breddat kompetensen för kursdeltagarna. Även denna kurs har genomförts helt digitalt såväl i storgrupp som i
diskussionsgrupp. Båda utbildningsdagarna fick fina omdömen av de ST-läkare som deltog.

Patient som medskapare
När patienten är välinformerad, aktivt deltar i sin vård och får möjlighet att påverka den
utifrån sina önskemål och förutsättningar, kan vården bli ännu säkrare. Sjukhuset arbetar löpande
för att öka patienternas och de närståendes delaktighet i sjukhusets förbättringsarbete och ska
därför erbjuda patienter och/eller närstående att delta i utredningar och händelseanalyser.
Patienter och närstående ska också få ta del av den färdiga analysrapporten för att få hjälp med att
förstå händelsen och få veta vilka åtgärder sjukhuset kommer att genomföra för att förhindra
att det händer igen. I 67 procent av årets händelseanalyser har patienten och/eller dess närstående
deltagit i arbetet och/eller tagit del av analysen.
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Verktyg för säker vård
Vårdavvikelser
Under 2020 rapporterades 6 370 vårdavvikelser. Av de 5 280 handlagda vårdavvikelserna
klassificerades de flesta inom områdena Behandling/omvårdnad och Dokumentation/informationsöverföring vilket är liknande fördelning som tidigare år.
Klassificering områden Nivå 1 2020
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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. Många medarbetare upplever det svårt att hitta information och riktlinjer och under året har flera verksamheter arbetat med att strukturera sidor och
information på intranätet för att underlätta sökning av lokala riktlinjer.
Klassificering orsaker Nivå 1 2020
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Riskbedömningar
Samtliga patienter som skrivs in i slutenvården ska bedömas avseende risk för anmälningspliktiga
resistenta 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 utförda riskbedömningar kan kontinuerligt följas upp per
vårdenhet. För att underlätta arbetet i samband med den hårda belastningen på slutenvården
som rådde under våren skapades en sjukhusövergripande förenklad journalmall där ett flertal av
riskbedömningsinstrumenten togs bort under en period. Då utvärdering efter sommaren visade på
sjunkande resultat av dokumenterade riskbedömningar togs beslut om att fortsättningsvis inte
använda den förenklade journalmallen.
Punktprevalensmätningar
Vanligen utförs punktprevalensmätningar för ARB, följsamhet till basala hygienrutiner och
klädregler, fall, trycksår och undernäring två gånger per år, men på grund av covid-19-pandemin
och arbetsbelastningen tog Region Stockholm beslut om att avstå vissa mätningar.
Riskanalys
Syftet med att genomföra riskanalyser är att identifiera och värdera risker för att kunna agera
förebyggande. En riskanalys kan göras i en befintlig verksamhet eller inför en förändring.
Exempel från årets arbete:
• Verksamhetsområde Bilddiagnostik har bland annat gjort riskanalyser som rör hantering av
smitta vid covid-19 (bedömning av riskmoment och behov av skyddsutrustning) samt
tidigareläggning av öppnandet av akutröntgen.
• På verksamhetsområde Kardiologi har flera risk - och konsekvensanalyser genomförts 		
relaterade till stambyten i lokaler och flytt av verksamheter, bland annat av en slutenvårdsavdelning med komplex installation av hjärtövervakning. Inför flytten deltog verksamhetsrepresentanter och skyddsombud vilket resulterade i genomtänkta åtgärder.
• Ett flertal gemensamma risk- och konsekvensanalyser har genomförts av de berörda verksamheterna. Inför flytt av den centrala operationsverksamheten till västligt läge analyserades 		
risker av den delade operationsverksamheten då gynekologisk operationsavdelning blev kvar
i ett östligt läge med dagkirurgi och akuta obstetriska ingrepp jour- och kvällstid. Det framkom bland annat ett behov av att förtydliga jouruppdraget för kirurger samt larmrutiner vid
akuta obstetriska blödningar. I samband med förslag om att flytta förlossningsavdelningen,
vilket skulle innebära närhet till operationsverksamhet men längre avstånd till neonatalavdelningen, gjordes en riskanalys vilken visade på patientsäkerhetsrisker och förslaget 		
lades ned.
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Vårdskador
I patientsäkerhetslagen står att en vårdskada är ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom
samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens
kontakt med hälso- och sjukvården”. En vårdskada kan uppstå på grund av den vård och
behandling som patienten fått men också av att patienten inte har fått den vård som behövs.
Vårdrelaterade infektioner
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vanligaste vårdskadan. En fortsatt positiv utveckling
med en minskande andel VRI och endast enstaka fall av spridning av resistenta bakterier kan
ses, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Sjukhuset har under många år bedrivit ett
enträget arbete i den här frågan och sett över tid har en påtaglig förbättring skett. Det är glädjande
att trots att resultaten redan är relativt goda har de förbättrats ytterligare. Sannolikt har det har
det stora fokuset på vårdhygien under pandemin gjort alla lite mer observanta på och följsamma
till gällande vårdhygieniska rutiner.
Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
En grundläggande åtgärd för att undvika smittspridning och VRI är att alla medarbetare i den
patientnära vården tillämpar basala hygienrutiner och klädregler korrekt. Det totala resultatet
från punktprevalensmätningarna under året visar att 65 procent av medarbetarna har följsamhet
i alla moment vad gäller basala hygienrutiner och klädregler. Det är främst momentet handdesinfektion innan patientkontakt som behöver förbättras. När det gäller följsamhet till klädregler
är resultatet 91 procent.
Anmälningspliktiga resistenta bakterier
Alla patienter som skrivs in i slutenvården screenas för riskfaktorer för bärarskap av anmälningspliktiga resistenta bakterier (ARB) och vid risk ska bakterieodling genomföras. Detta görs för
att minimera risken för ytterligare spridning av dessa bakterier. Punktprevalensmätningar görs
som uppföljning av hur väl sjukhuset genomför dessa odlingar och uppföljning kan också göras på
daglig basis på enhetsnivå. Punktprevalensmätning gjordes under hösten och resultatet visade
att 78 procent av patienterna var korrekt handlagda, vilket är en liten försämring jämfört med
de senaste åren. En noggrann uppföljning av detta behöver göras så att sjukhuset vänder trenden
till det bättre igen. Trots detta ses en minskad spridning av resistenta bakterier, men det är mycket
angeläget att fortsätta arbetet så att den positiva utvecklingen fortsätter.

Mål:
		

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

Resultat: 2,7 %
Mål:
		

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

Resultat: 78 %
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Fall
En vanlig orsak till att patienter skadas under sjukhusvistelsen är fall. Många fall orsakas av akut
förvirring, som kan uppstå framförallt hos äldre personer i samband med sjukhusvistelse, svår
sjukdom eller efter en operation. Under året har det inte gjorts någon punktprevalensmätning
för fallprevention.
Trycksår
Trycksår är en relativt vanlig vårdskada. För samtliga patienter med en ökad risk ska förebyggande
åtgärder sättas in tidigt, bland annat avlastande madrasser och vid behov hjälp med lägesändring.
Årets mätningar visade att för patienter som skrivs in i slutenvården var 89 procent bedömda
avseende risk för trycksår, vilket är något färre än 2019. I övrigt visar resultatet att färre patienter
drabbats av trycksår under vårdtiden än under förra året.

										2019		2020
Andel patienter med vårdtid > 24 timmar som drabbats av trycksår

10 %		

7%

5 %		

2%

under vårdtiden
Av de patienter som drabbats av trycksår; andel patienter som har
drabbats av svårare trycksår (kategori två till fyra) 			

Exempel från verksamhetsområdena
• Under sin fokusmånad på trycksår ordnade verksamhetsområde Internmedicin utbildningar
och föreläsningar på temat. Syftet med fokusmånaden var även att sprida information om den
nya riktlinjen för att förebygga att patienterna inte ska få trycksår under vårdtiden. Månaden
avslutades med trycksårscupen - en utmaning för slutenvårdsavdelningarna - att sträva efter
att risk- och hudbedöma alla patienter vid ankomsten till avdelningen samt att starta aktivitetsplan
för patienter i riskgrupp.

Mål:
		

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

Resultat: 89 %
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Urinretention
Att övervaka urinblåsans volym är en viktig åtgärd för att förebygga vårdskador orsakade av övertänjning av urinblåsan. Ett stort implementeringsarbete gjordes under 2019 och resultatet från den
kontinuerliga uppföljningen visar att andelen patienter som blivit riskbedömda för urinretention
ökat från 33 procent (2019) till 65 procent (2020).
Undernäring
Att identifiera patienter med undernäring eller risk för undernäring är en effektiv metod för att
förebygga vårdskador. Syftet med nutritionsrådets arbete är att höja kvaliteten, förenkla och
förtydliga det övergripande nutritionsarbetet på hela sjukhuset. Under året har det inte gjorts någon
punktprevalensmätning angående risk för undernäring.
Nutritionsrådet har initierat och arbetat fram en riktlinje om nutritionsbehandling för patienter
med covid-19. Utöver detta har instruktioner för bassortiment av nutritionsprodukter kopplat till
covid-19 samt riktlinje för utskrivning av patient med sondnäring utarbetats. Ett utvecklingsområde
som nutritionsrådet fortsatt behöver fokusera på är att öka användningen av enteral nutrition.
Måltidsservice arbetar aktivt för att skapa och utveckla digitala lösningar som underlättar både
för vården och patienten gällande måltider. Under året har två lösningar skapats vilka ger patienten
möjlighet att vara mer delaktig och få en tydligare information kring sin måltid. Patienten har fått
möjlighet att själv ta del av måltidens innehåll genom en webbsida där menyn finns tillgänglig med
en fullständig innehållsförteckning. På samma sida finns även grundläggande information om
måltidens näringsinnehåll. En QR-kod finns tillgänglig på de tryckta menyer som finns i anslutning till vårdplatsen och patienten kan med sin egen mobiltelefon ta del av informationen. För att göra
informationen tillgänglig för så många som möjligt har även en lösning utvecklats så att alla menyer
kan läsas på tre språk; svenska, engelska och arabiska.
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Läkemedelsrelaterade vårdskador
De läkemedelsrelaterade skadorna utgör en stor del av vårdskadorna och orsakar ett stort lidande
för den patient som drabbas. Läkemedelsrådet med representanter från samtliga verksamhetsområden har uppdraget att verka för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling
och läkemedelshantering. Rådet tar bland annat fram riktlinjer som gäller ordination och
hantering av läkemedel. Under året har utrymmet varit begränsat för att vidareutveckla ordinarie
riktlinjer på grund av allt arbete som covid-19-pandemin medfört. Rådets arbete grundar sig ofta
på rapporterade avvikelser och frågor som verksamheterna lyfter. Läkemedelsavvikelser som
rapporteras i HändelseVis följs upp regelbundet för beslut om lämpliga åtgärder för att minimera
risken framgent. Varje verksamhet har även en läkemedelsansvarig läkare (LANS) med ett
särskilt uppdrag att analysera läkemedelsrelaterade avvikelser på varje klinik.
Åtgärder utförda under året
• Den stora omställningen av vården som föranleddes av covid-19-pandemin innebar öppnande
av nya vård- och intensivvårdsavdelningar med tillhörande läkemedelsförråd.
• Tillgången på läkemedel har varit begränsad och mycket arbete ägnades åt att sprida information
om vilka läkemedel som fanns tillgängliga, hitta lämpliga ersättningsläkemedel och att fördela
tillgängliga läkemedel mellan vårdgivare och inom sjukhuset.
• För att hushålla med läkemedel, material och medarbetarnas tid behövdes arbetssätt ibland
anpassas och för att säkerställa att anpassningar gjordes på ett patientsäkert sätt skapades
nya, tillfälliga riktlinjer och vissa befintliga riktlinjer anpassades.
• Sjukhuset har under året övertagit handläggning av ansökningar för ”kostnadsersättning
för läkemedel utanför förmånen” (IVÄ, individuella vårdärenden) för patienter som behandlas
på sjukhuset. Dessa ansökningar hanterades tidigare av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
En struktur för ansökan och bedömning har utarbetats och implementerats.
Exempel från verksamheterna
• På verksamhetsområde Akut i samband med inskolning av nya läkare ansvarar den inskolande
specialistläkaren för genomgång om läkemedel. I genomgången ingår ordinationer, tillfälliga och
permanenta utsättningar, läkemedelsmallar, korrekt signering samt vikten av att läkeme-		
delsgenomgång utförs för varje patient.
• Verksamhetsområde Internmedicin har ökat förskrivningen av läkemedel som patienten själv
kan administrera i hemmet, vilket medfört att patienterna inte behöver behandlas på dagvårdsenheter och utsättas för smitta. Detta har kunnat ske med bibehållen god medicinsk kvalitet.

Mål:
		

Minst 65 % av patienter med vårdtid > 48 timmar ska ha fått ett
utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse vid utskrivningen

Resultat: 78 %
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Allvarliga vårdskador, anmälan enligt lex Maria
Vårdgivaren ska utreda händelser som har medfört en vårdskada eller hade kunnat göra det.
Syftet med utredningen är att klarlägga händelseförloppet och orsakerna till det. Utredningen
ska ge underlag för beslut om åtgärder som ska hindra att en liknande händelse inträffar på nytt.
Vid allvarliga händelser och/eller allvarliga risker genomförs en fördjupad analys av det inträffade,
en så kallad händelseanalys. 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.
Om det visar sig att patienten har, eller hade kunnat drabbas av en vårdskada, ska händelsen
utredas vidare. Risk för allvarliga vårdskador, eller inträffade vårdskador, som medfört bestående
men eller dödsfall ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.
Under året genomfördes 63 händelsanalyser, varav 17 ingick i lex Maria-ärenden. Uppföljning
av åtgärderna sker först och främst på respektive verksamhetsområde men också på sjukhusnivå.
Sjukhuset har inte fått kritik i något av de ärenden som hittills avslutats under året, men i
analyserna av flera av de händelser som anmälts enligt lex Maria ses att patientsäkerhetskulturen behöver stärkas och utvecklas inom några verksamheter.

Markörbaserad journalgranskning
Strukturerad markörbaserad journalgranskning (MJG) används 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. Sjukhuset gör granskningar av ett slumpmässigt urval av 20
patientjournaler/månad och resultatet läggs in i SKR:s databas för vårdskador. Årets resultat
visar att de vanligaste vårdskadorna på sjukhuset som hittas med metoden är vårdrelaterade
infektioner följt av fallskador. Journalgranskningar har även gjorts under sommar-, jul- och
nyårsveckorna för patienter med vistelsetid > 24 timmar på akutmottagningen eller som registrerats som avlidna på akutmottagningen. Flera verksamheter har börjat att använda metoden
för att göra lokala granskningar. Resultat om förekomst av vårdskador återkopplas till berörda
verksamheter och används i patientsäkerhetsarbetet. Något som framkommit vid journalgranskningar är att dokumentationen generellt behöver förbättras.

Mål:
		

Färre än 8 % av de vuxna patienterna har drabbats av vårdskada
under vårdtiden

Resultat: 5,4 %
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Viktiga områden och förutsättningar för säker vård
Som stöd i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet finns ett antal grupperingar såsom centrumbildningar, råd, kommittéer och arbetsgrupper vilka arbetar strategiskt med att utveckla och
förbättra rutiner och arbetssätt inom respektive område.
Kris- och katastrofmedicinsk beredskap
På sjukhuset finns en väl inarbetad katastrofmedicinsk plan samt robust krisplan. Planerna
uppdateras kontinuerligt för att vara anpassade till den regionala katastrofplanen. Efter detta år
revideras den katastrofmedicinska planen från grunden och lärdomar under pandemin beaktas.
Revidering och anpassning av åtgärdslistor till verksamheten och sjukhuset har också genomförts.
Lokal särskild sjukvårdsledning (LSSL) har varit aktiv från mars till juli och återaktiverades i
november. En utvärdering av stabens verksamhet under vårens förstärkningsläge är gjord.
Utvärderingen kommer att betyda mycket i fortsatt arbete i katastrofmedicin och LSSL.
Lärdomar, förbättringar och utbildningar inom stabsmetodik och LSSL kommer att ske under 2021.
Katastrofkommitténs uppgift är att tillsammans med katastrofansvarig och beredskapssamordnare
skapa goda förutsättningar för att agera vid och hantera en särskild händelse som påverkar
sjukhuset. En ny stabsarbetesmodell (NATO-modellen) har införts i Region Stockholm för att få
en tydligare struktur i stabsarbetet. Den pågående covid-19-pandemin har försvårat möjligheterna att prioritera andra arbetsuppgifter för katastrofkommittén. Sjukhusets klimat-, riskoch sårbarhetsanalys (KRSA) är färdigställd och inlämnad till Region Stockholm. Arbete kvarstår
med att ta fram handlingsplaner och utifrån resultatet av genomförd analys identifiera åtgärder
som kan minska risker. Arbetet med kontinuitetsplaner kopplat till robusthet har påbörjats tillsammans med Locum och kommer att fortsätta under 2021.
Traumavård
Traumakommitténs syfte är att förbättra patientsäkerheten för de patienter som kommer till
sjukhusets akutmottagning på grund av trauma. Patientens vårdförlopp ska följa en standardiserad
process hela vägen från akutmottagningen till utskrivning från sjukhuset. Traumakommittén
har vårdkvalitetsmöten med genomgång av kvalitetsparametrar hos enskilda patienter.
Alla traumarelaterade dödsfall inom 30 dagar efter att patienten inkommit till sjukhus gås
igenom. Med anledning av slutsatserna ur den första årsrapporten från svenska traumaregistret
(SweTrau) har tre projektgrupper bildats, vilka identifierat kvalitetsbrister i omhändertagandet.
På grund av covid-19-pandemin har dock inte regelbundna utbildningar inom trauma varit möjliga
att genomföra.
Under 2021 planeras arbete med att öka följsamhet till de nationella traumalarmskriterierna
och hur de ska dokumenteras på akutmottagningen, att minska tiden till datortomografi från
ankomst till akuten samt att minska tiden till anlagt pleuradränage vid lungkollaps (på grund av
luft eller blod i lungsäcken) från ankomst. Rätt kompetens behöver säkerställas i traumateamen,
vilket innebär att berörda medarbetare ska genomgå de konceptutbildningar inom trauma som
krävs för ett patientsäkert omhändertagande.
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Tidig upptäckt av svikt av vitala funktioner
Att tidigt upptäcka en försämring av patientens tillstånd är avgörande för att kunna ge rätt
behandling i tid och därmed förbättra prognosen hos en akut sjuk patient. Södersjukhuset använder
bedömningsskalan National Early Warning Score 2 (NEWS2) och obstetrisk NEWS som hjälpmedel för bedömning av den vuxna patientens vitala funktioner. En mobil intensivvårdsgrupp
(MIG) bestående av en intensivvårdssjuksköterska och en intensivvårdsläkare kan kallas till
avdelningen ifall höga NEWS-poäng visar att det finns risk för försämring av patienten.
Covid-19 pandemin har inneburit att ett stort antal patienter med försämrad andning har vårdats
på vårdavdelningarna och MIG-gruppen har haft ett kraftigt ökat antal uppdrag. För att kunna hinna med uppdraget har de båda intensivvårdsavdelningarna IVA och MIVA haft ett
tätt samarbete och hjälpts åt när antalet MIG-uppdrag varit ohanterligt stort. Bemanningen av
MIG-teamet har också under första vågen stärkts med minst en läkarresurs. För att få en överblick över covid-situationen på sjukhuset och för att stödja vårdavdelningarna så genomförde
MIG-teamet under den första vågen dagliga avstämningar på samtliga vårdavdelningar där
patienter med covid-19 vårdades. På grund av smittrisk så genomfördes inga utbildningar under
våren eller hösten. MIG-gruppen har istället kontaktat vårdavdelningar med tips på hur de kan
använda den webbaserade NEWS2-utbildningen i Lärtorget.
Antalet MIG-uppdrag under 2020 till och med november var 785, vilket är en kraftig ökning mot
tidigare år (550 uppdrag totalt 2019). Under första vågen av covid-19 (mars-maj) och i november
när andra vågen började har antalet MIG-uppdrag varit ca 100 per månad, vilket är mer än en
fördubbling av normalt antal uppdrag. Dessutom är det ett stort mörkertal eftersom rapportering
av MIG-uppdrag inte alltid har hunnits med och för att de ovanstående beskrivna förebyggande
MIG-ronderna på covid-avdelningar inte har räknats in. Majoriteten av patienterna, 69 procent,
kunde fortsätta att vårdas på vårdavdelning med stöttning av MIG-teamet och 31 procent
flyttades till en intensivvårdsavdelning, vilket dock är en högre andel än tidigare år, vanligen ca
25 procent. NEWS2-skalan har fungerat väl för att signalera försämring av covid-patienter.
Under hösten har akutvårdssektionen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset implementerat
Svensk Pediatric Early Warning Score (Swe-PEWS). Syftet med Swe-PEWS är att öka patientsäkerheten genom tidig identifiering av försämring hos inneliggande barn. Genom att införa ett
gemensamt arbetssätt för att övervaka och bedöma vitalparametrar och ett gemensamt bedömningsinstrument förenklas även kommunikation och samarbete mellan sjukhusen. MIG-gruppen
planerar även en riktad utbildningsinsats under början av 2021 för övriga verksamheter på sjukhuset som vårdar barn och ungdomar.
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Lärande i simulerade akuta situationer
För att skapa en säker vård med hög kvalitet krävs kompetenser som är gemensamma för alla
professioner. Inom sjukhuset erbjuds teamträning i stor utsträckning med ett inarbetat pedagogiskt koncept för simulatorträning; Concept for patient simulation (CEPS). 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.
Under 2020 har arbetet med att hålla CEPS-kurser inom många av sjukhusets verksamheter
fortsatt. Fokus på samtliga kurser är ökad kvalitet av omhändertagandet av patienten och därmed
ökad patientsäkerhet. Tanken är att löpande utveckla varje kurs genom att uppmärksamma på
vilka behov de olika verksamheterna uttrycker. Genom att integrera övrigt patientsäkerhetsarbete
inom en verksamhet kan nya riktlinjer, upplevda utmaningar eller avvikelser arbetas in i en CEPSkurs och därmed ges medarbetarna en möjlighet att träna på det som är aktuellt och relevant.
Under hösten då smittläget i samhället var mera gynnsamt återupptog många verksamheter sina
ordinarie CEPS-kurser för att snart återigen bli nedprioriterade.
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Vård vid hjärtstopp
Sjukhusets råd för hjärt- och lungräddning (HLR-rådet) har ett övergripande syfte att stödja och
ge råd i frågor rörande hjärtstoppshändelser. Personer som vistas på sjukhuset ska i händelse av
plötsligt oväntat hjärtstopp få optimal behandling enligt svenska HLR-rådets riktlinjer. Årets
resultat visar att sjukhuset uppnått målet då 90 procent av de patienter som drabbas av hjärtstopp
inneliggande på sjukhuset har erhållit defibrillering vid ventrikeltakykardi/ventrikelflimmer inom
tre minuter.
HLR-rådet har under året kontinuerligt arbetat med att upprätta och uppdatera gällande sjukhusövergripande riktlinjer kopplade till covid-19 och HLR. Fokus har även varit att utarbeta
riktlinjer så att utbildning i HLR ska kunna bedrivas i viss omfattning trots covid-19-pandemin.
Ett ytterligare arbete är en påbörjad inventering och lokalisering av sjukhusets halvautomatiska
hjärtstartare, med mål att skapa en mer digital karta för effektivare framtida arbete. Under 2021
finns planer att inleda ett utvecklingsarbete tillsammans med etiska rådet gällande ställningstagande till livsuppehållande behandling.
Donation
Behovet av organ för transplantation är stort och enligt undersökningar är även donationsviljan
hos allmänheten stor. För att en organdonation ska kunna lyckas måste flera specialiteter på
sjukhuset samarbeta, patienten måste vårdas på en intensivvårdsavdelning och det måste finnas
ett samarbete mellan sjukhuset, transplantationskoordinator och transplantationskirurger.
Donationsgruppens arbete syftar till att optimera donationsprocessen på sjukhuset. Trots det
ökade arbetet för intensivvården, som covid-19 har inneburit under året, har donationsarbetet fortsatt.
Donationsgruppen har arbetat med donationsprocessen från akuten till operation. Rapporten
Donation som genomförs efter att livsuppehållande behandling har avbrutits (DCD-donation)
presenterades tidigare i år och DCD får nu införas på alla sjukhus. Alla relevanta dödsfall inom
intensivvården har granskats för att säkra att alla möjliga donatorer har uppmärksammats.
På regionnivå bestämdes att DCD skulle pausas under våren i samband med covid-19-pandemin,
då njurtransplantation visserligen är livsförlängande, men inte livräddande.
Donationsgruppen kommer att fortsätta med granskning och inrapportering av data och utbildning
av nya medarbetare. Genom återkoppling och utbildning finns ambitioner att förbättra samarbetet
med andra enheter. Planen är att fortsätta med införande av DCD även på intensivvårdsavdelningen. På den medicinska intensivvårdsavdelningen fortsätter arbetet med att hålla ett
högt donationsfokus samt ett förbättringsarbete med tydligare journalföring vid avbrytande av
intensivvård.
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Barn och ungas rättigheter
Inom sjukhusets alla verksamheter bedrivs ett aktivt arbete för att stärka barn och ungas rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset organiserar årligen en barnrättsutbildning. Deltagarna är från Sachsska, från vuxenvården
på sjukhuset men också från externa vårdgivare. Hittills har totalt 190 barnrättsombud utbildats,
varav hälften är anställda på sjukhuset.
Vid inskrivning på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får alla patienter två visitkort, ett som
riktar sig till barnet och ett som riktar sig till föräldrarna. Barnets visitkort innehåller information
om barnkonventionen, patientens rättigheter på sjukhuset samt vad ett barnrättsombud är. För
att öppna upp för barn och ungdomar som far illa, finns det även på kortet viktig information om
att personalen finns för barnens och ungdomarnas skull om de vill berätta något eller om det är
något särskilt de undrar över. I övrigt innehåller visitkortet QR-koder till sjukhusets externa
hemsida där all information om förberedelser inför olika procedurer finns i form av bildspel.
Kortet har även QR-koder till roliga spel och annan förströelse som är till för att göra väntetiden
på barnakuten trivsammare. Föräldrarnas visitkort har en QR-kod till broschyren Välkommen
till barnakuten. Föräldern och barnet/ungdomen får av inskrivande sjuksköterska veta sin
prioritet via visitkortet och på kortet finns förklarande text till hur man gjort den bedömningen
och vad det innebär.
Hälsofrämjande sjukvård
Att arbeta förebyggande är en viktig del inom hälso-och sjukvården. Arbetet inom området handlar både om att stödja patienter, men även medarbetare i främjandet av hälsa. Detta görs bland
annat genom informationsspridning och anordnade temaveckor varje termin. År 2018 startades
projektet Rök-och alkoholfri operation i syfte att ta fram en sjukhusövergripande riktlinje för
alla opererande verksamheter på sjukhuset och förra året implementerades riktlinjen i verksamheterna. Arbetsgruppen bestod av medarbetare från olika opererande verksamheter och arbetet
med Rök-och alkoholfri operation kommer att följas upp årligen.
År 2020 har inneburit en stor omställning för alla på grund av pandemin. Året har krävt mycket
av alla medarbetare och en viktig del är återhämtning. Sjukhuset behöver anpassa det hälsofrämjande arbetet utifrån de förutsättningar som nu råder. Fokus kommer att ligga på digitala lösningar
med utbildningssituationer eller föreläsningar.

34

Vårdinformatik och patientadministration
Omvårdnadsdokumentationsrådet arbetar för följsamhet till gällande lagstiftning kring journalföring av omvårdnad. Under året har de sjukhusövergripande riktlinjerna för omvårdnadsdokumentation, mätvärden samt hälsoplan uppdaterats.
Under covid-19-pandemin har vissa verksamheter haft mindre patientvolymer och andra har
fått betydligt mer volymer. Det har inneburit att flera medicinska sekreterare har hjälpt andra
verksamheter med att skriva diktat, korrigera och godkänna vårdkontakter. Detta arbete har
varit mycket värdefullt för sjukhuset som helhet och för patienterna. Beskrivningen av den vård
sjukhuset bedriver ska alltid vara så rätt och riktig som möjligt och göras i så snar anslutning till
vårdtillfället som förutsättningarna ger. Samordningen har inneburit att flera nätverk har skapats och att de medicinska sekreterarna har fått fler kollegor och verksamheter att samarbeta med
och lära ifrån. Utvecklingen kring digital kommunikation har underlättat samarbetet.
Under våren gjordes ett stort förbättringsarbete rörande inskrivningar av akuta patienter i
slutenvården. Situationen med ökande antal covid-19-patienter innebar en hög belastning på
sjukvårdens vårdprofessioner och arbetet behövde koncenteraras till direkt vårdarbete för att
möjliggöra god vård till så många patienter som möjligt. Genom kompetensväxling och ändrade
standardiserade arbetssätt öppnar vårdplatskoordinatorerna ett slutenvårdstillfälle och utför
korrekt inskrivning i journalen i samband med att de ser akutläkarens inläggningsbeslut i journalen.
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Strålsäkerhet
Södersjukhuset bedriver verksamhet med joniserande strålning inom röntgendiagnostisk
verksamhet, nuklearmedicinsk diagnostik och behandling samt strålbehandling. Röntgenstrålning,
radiofarmaka och radioaktiva markörer används också inom operationsverksamheter.
Ledningssystem för strålsäkerhet
Den 1 januari 2020 trädde sjukhusets nya ledningssystem för strålsäkerhet i kraft. Under året har
ledningssystemet förankrats och implementerats i samtliga verksamheter som använder joniserande
strålning i syfte att etablera det som ett aktivt verktyg i arbetet med att uppnå förbättrade och
effektivare processer gällande strålsäkerhet.
Ett nytt forum för tillsyn och utveckling av ledningssystemet för strålsäkerhet har inrättats;
Styrgruppen för strålsäkerhet. Strålsäkerhetskommittéerna fungerar som expertorgan i strålskyddsfrågor och förbereder underlag till styrgruppen. De verkar för en god strålningsmiljö i
verksamhet med joniserande strålning på sjukhuset. Implementeringen av ledningssystemet har
varit styrgruppens och strålsäkerhetskommittéernas huvudsakliga fokusområde under år 2020.
Systematiskt strålsäkerhetsarbete
För att säkerställa en hög kvalitet i strålsäkerhetsarbetet har det i berörda verksamheter genomförts strålsäkerhetsronder, årliga risk- och möjlighetsanalyser, löpande avvikelsehantering,
omgivningsmätningar, systematiska kvalitetskontroller på utrustning som alstrar joniserande
strålning, inventeringar av strålkällor, kalibrering och kvalitetskontroll av mätutrustning,
kvalitetskontroller av strålskyddsutrustning samt monitorering av patient- och personalstråldoser.
Strålsäkerhetsrevision
Inom ramen för sjukhusets ledningssystem för strålsäkerhet genomförs en årlig strålsäkerhetsrevision. Under 2020 har strålsäkerhetsrevisionen inneburit en kontroll av att ledningssystemet
för strålsäkerhet uppfyller lagstadgade krav på tillämpning av joniserande strålning samt att
ledningssystemet har införts, efterlevs och underhålls på ett ändamålsenligt sätt mot fyra delar
av strålskyddslagstiftningen; Strålskyddslagen 2018:396, Strålskyddsförordningen 2018:506
samt Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamlingar 2018:1 och 2018:5. Styrgruppen för
strålsäkerhet har tagit del av revisionsrapporten samt beslutat om lämpliga förbättringsåtgärder.

Mål:

Minst 75 % av berörda medarbetare ska ha genomgått strålskyddsutbildning

Resultat: 84 %*
*Resultatet baseras på data från 7 av 10 berörda verksamhetsområden på Södersjukhuset

36

Informationssäkerhet
Södersjukhuset följer upp de informationssäkerhetskrav som ställs både på övergripande nivå
och på verksamhetsnivå genom strukturerad complianceanalys enligt en gemensam modell
för Region Stockholm. Analysen påvisar nuläge i förhållande till börläge. Uppföljningen i januari
2020 visar att sjukhuset uppnått en god status med några förbättringsområden. Dessa områden,
särskilt avvikelsehantering och informationssäker upphandling, har varit fokusområden under året. Under året har 10 granskningar av ITsystem genomförts. Det har även gjorts en riskanalys av brister i förhållande till önskat läge på en
övergripande nivå; systemägare och verksamhetsägare har fått rekommendationer om lämpliga
förbättringsåtgärder.
Riskanalyser
Informationssäkerhet utgjorde en betydande del av sjukhusets analys av risker och sårbarheter
som kan hota den samhällsviktiga verksamheten. Ett antal risker på området har identifierats
och följs upp internt i verksamhetsplan 2021. Åtgärder har inletts för allvarliga risker. Sjukhuset
har en riskkatalog, riskerna följs upp och åtgärdas löpande, beroende på riskvärde.
Informationssäkerhetshöjande åtgärder och skydd mot olovlig åtkomst
Pandemin medförde ett stopp för utbildningar som inte är covid-19-relaterade. Trots detta har
utbildningsgraden ökat något under året då informationssäkerhet blivit ett ämne i utbildningen
av AT-läkare och ingår i ST-läkarnas forskarutbildning. 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 samt fortsätter att ske under kommande år.
Med stöd av Region Stockholm CERT kontrolleras angreppsförsök återkommande. Inga externa
angrepp har påvisats under året.
Granskning av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring
Åtkomst till journaler granskas systematiskt genom analysverktyget SALA. Cirka tio procent av
medarbetarna väljs varje månad ut för kontroll och under året har cirka 4 800 kontroller utförts.
Vid särskild anledning genomförs riktad loggkontroll. Under 2020 genomfördes 60 sådana loggkontroller. Vid kraftig misstanke om missförhållanden kan en fördjupad loggkontroll genomföras.
Frågor att arbeta vidare med 2021
Planen är fortsatt arbete med att genomföra uppföljning, särskilt på verksamhetsnivå. Ett verktyg
för avvikelserapportering och hantering inom informationssäkerhetsområdet testas och ska
införas. Regler och metodstöd för informationssäkerhet vid upphandling och inköp har tagits
fram och kommer att införas under 2021. Även utbildningsinsatser som fått stå tillbaka kommer
att vara ett fokusområde.
Mål:
Minst 80 % av användarna ska ha genomfört informationssäkerhets		 utbildning
Resultat: 60 %*
		
		

*Från och med 2020 inkluderas endast den nya utbildningen inom
informationssäkerhet, vilket innebär att resultatet blir lägre än 2019.
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e-Hälsa, IT och medicinteknisk säkerhet
Kommittén för e-Hälsa, IT och Medicinsk Teknik (MT) har uppdrag att bereda och besluta
strategiska IT- och MT-frågor samt att vara VD:s stöd när det gäller beslut inom området.
Fokus under året har varit att arbeta i enlighet med framtagen färdplan för sjukhusets digitalisering. Viktiga frågor är bland annat att slutföra övertagandet av teknik i sjukhusets strategiska
fastighetsinvesteringar och att säkerställa framdrift i arbetet med att livscykelhantera nätinfrastrukturen. Sjukhuset deltar även aktivt i arbetet med de projekt som initieras med anledning av
avvecklingen av upphandlingen av Framtidens vårdinformationsmiljö. Kommittén har även under
året säkerställt att sjukhuset har deltagit aktivt i regionala forum kring IT och medicinsk teknik.
En stående punkt på kommitténs agenda är ”Allvarliga incidenter i IT- och MT-system under
perioden” där IT- respektive MT-chef redovisar periodens eventuella allvarliga incidenter. Denna
agendapunkt leder ofta till konstruktiv diskussion om såväl åtgärder för att förebygga framtida
incidenter som kontinuitetsplanering. Kommittén för e-Hälsa, IT och MT arbetar aktivt för att
säkerställa att förutsättningar skapas för att möjliggöra fortsatt digitalisering av sjukvården
under 2021.
Medicinska gaser
Gaskommittén träffas regelbundet för att kvalitetsutveckla arbetet med den medicinska gashanteringen inom sjukhusets olika verksamheter och den medicinska centralgasanläggningen
utifrån patienternas och medarbetarnas säkerhet. Den lokala gashandboken har genomgått
mindre uppdatering. Gasutbildning för gasansvariga sjuksköterskor har genomförts enligt plan.
Många patienter med covid-19 har behandlats med syrgas. Den ökade förbrukningen har fört
med sig ett behov av att utöka syrgasförsörjningen via sjukhusets medicinska gasanläggning.
En extra tank har installerats och tagits i bruk i sjukhusets östra del. Sjukhuset har haft tillräcklig försörjning av syrgas under hela året och den extra tanken har också medfört ett mer
säkert gasförsörjningssystem som nu i större utsträckning än tidigare är redundant. Sjukhuset
har också säkerställt alla stora förändringar av gasbehovet till patient vid tillfälliga och befintliga
vårdavdelningar.
Elsäkerhet
Kommitténs uppdrag är bland annat att ställa krav på tillförlitlighet av elleverans till sjukhuset,
att uppfylla kraven på robusthet så att elsäkerheten bibehålls för verksamheten som bedrivs på
sjukhuset samt att bevaka att det regelverk som finns inom området följs. Kommittén deltar även
vid installation, besiktningar samt vid ny- och ombyggnationer. Arbetet innebär även att upprätta
dokument (styrande eller som rekommendationer) för sjukhuset. Tillbud och avvikelserapporter
bevakas och följs upp löpande.
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Goda exempel på förbättringsarbeten inom verksamhetsområdena
Exempel på utvecklingsprojekt som erhållit medel från Vårdfonden
Fonden instiftades i samband med Södersjukhusets 50-årsjubileum. Fondens avkastning ska
användas till utvecklingsprojekt på sjukhuset, som bedrivs av sjuksköterskor och andra medarbetare med medellång högskoleutbildning inom vårdsektorn, i syfte att ytterligare förbättra
omhändertagandet av patienterna.
Utveckla och öka nutritionskunskapen inom diabetesvården
Inom verksamhetsområde Internmedicin ingår Sveriges största specialistmottagning för patienter
med diabetes typ 1. För en person med typ 1 diabetes är nutritionen en viktig del för att uppnå god
metabol kontroll. Utvecklingen mot en allt mer avancerad behandling med tekniska hjälpmedel
såsom insulinpumpar och möjlighet att kontinuerligt mäta blodsocker ställer större krav på
patienternas kunskap om nutritionens betydelse.
Projektet påbörjades med en litteraturgenomgång av aktuell evidens gällande nutrition vid typ
1 diabetes. Även telefonintervjuer med dietister som arbetar på andra diabetesspecialistmottagningar runt om i Sverige har genomförts. Utvecklingsarbetet har integrerats i övriga
aktiviteter i det pågående arbetet med diabetesprocessen på internmedicin. Nästa del i arbetet är
att sammanställa informationen och presentera en handlingsplan för hur kvalitén på nutritionsomhändertagandet kan höjas samt effektiviseras och därmed bidra till att hjälpa diabetespatienter att uppnå god metabol kontroll.
Underlätta screeningundersökning med mammografi genom språkliga interventioner
I Södertälje kommun bor många personer med utländsk bakgrund och många kvinnor har inte
gjort regelbundna mammografikontroller i sitt tidigare hemland. Syftet med projektet är att
kvinnor i Södertälje som inte behärskar svenska ska få anpassad information för att öka antalet
mammografiundersökningar. Projektet arbetar med att skapa förutsättningar för användningen
av TV-skärmar med olika språk vid mammografienheten och har startat ett samarbete med
vårdcentralerna. Arbetet pågår även med att ta fram underslag för broschyrer för de sex största
språken i Södertälje. Broschyrerna ska bland annat finnas på vårdcentraler i området.
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ST-läkarpriset 2019
Utveckla ett strukturerat omhändertagande av patienter med oönskad behåring
Simon Larsson, ST-läkare på hudkliniken specialistcentrum sexuell hälsa fick 2019 Södersjukhusets pris för bästa förbättringsarbete inom ramen för ST-utbildningen.
Syftet var att utveckla ett strukturerat och rättvist omhändertagande av patienter med oönskad
behåring då denna patientgrupp inte tidigare hade ett fungerande omhändertagande inom Region
Stockholm. Uppstarten bestod av att ta fram underlag för denna nya verksamhet inom hudkliniken.
Rutiner upprättades för remissgranskning, returbrev, tidsbokning, kallelsebrev, besök, fotografering och behandling. Utbildning skedde för samtliga läkare och implementering av hur bedömning och omhändertagande ska gå till. Särskilda bedömningsronder med läkare och hudterapeuter arrangerades för att med hjälp av fotografier uppnå en så samstämmig bedömning som
möjligt. Skriftlig patientinformation kring hårborttagningsmottagningen och hårborttagningsmetoder är utarbetade och finns nu även utlagda på sjukhusets externa hemsida.
Arbetet bedrivs i enlighet med Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd ”God vård av vuxna med
könsdysfori” som poängterar vikten av helhetstänk och samverkan kring transpersoner för en
välfungerande vård. Planen är att fortsätta utveckla den digitala vårdytan. Det finns ett projekt
hos ANOVA att via 1177 utforma en vårdplattform för transpersoners vårdprocess, där hårborttagningen kommer att ingå.

Exempel på förbättringsarbeten
Vård vid förlossningar med sugklocka
I samband med händelseanalyser på verksamhetsområde Kvinnosjukvård och förlossning har
det identifierats att det inte varit fullgod fosterhjärtljudsövervakning vid förlossningar med
sugklocka. Vid en av analyserna framkom det att skalpelektroden avlägsnats från barnet och
fosterhjärtljuden avlyssnats via yttre elektronisk fosterövervakning. Detta är en osäker metod
då moderns puls kan feltolkas som barnets puls, vilket i sin tur kan påverka handläggning och i
slutändan barnets hälsotillstånd. Som åtgärd beslutades att pulsoxymeter ska finnas tillgänglig i
förlossningsrummet vid sugklockeförlossningar. Pulsoxymeter kopplas till den födande och därmed kan alltid moderns och barnets puls skiljas åt. Åtgärden har varit enkel att genomföra och
följsamheten till det nya arbetssättet är mycket god.
Neonatal samvård
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset kommer att införa en ny vårdform, neonatal samvård, i
samarbete med verksamhetsområde Kvinnosjukvård och förlossning på den nya neonatalavdelningen. Ett gemensamt förbättringsarbete pågår för att säkerställa att nyförlösta kvinnor
kommer att få en vård med god kvalitet och hög patientsäkerhet på neonatalavdelningen tillsammans med sitt nyfödda sjuka barn eller för tidigt födda barn.
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Vård vid anorexia nervosa
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset har arbetat med förbättringar relaterat till patientgruppen
anorexia nervosa. Vårdavvikelser visar att det finns brister i samordningen mellan vårdgivare
och att dessa barn och ungdomar ibland hamnar mellan stolarna. Händelseanalyser visar även
att vårdpersonalen anser sig ha bristande kunskap vad gäller ångest och självskadebeteende, vilket många gånger är en samsjuklighet till anorexia nervosa. Åtgärder för att upprätthålla en god
vårdkvalitet och en vård som utgår från barnets/ungdomens bästa har tagits fram; däribland en
gemensam vårdplanering med berörda instanser i ett tidigt skede samt individualiserade aktivitetsplaner tillsammans med patienten för att öka patientens delaktighet i sin vård.
Vård vid kärlkirurgi
Verksamhetsområde Kirurgi har tillsammans med verksamhetsområde Anestesi och intensivvård
startat ett förbättringsprojekt för kärlpatienter. Projektet omfattar en systematisk genomgång av
för sakområdet adekvata riktlinjer samt att revidera och uppdatera dessa. Arbetet syftar också
till att förbättra överrapportering mellan vårdavdelning, operation och postoperativ avdelning
samt framtagande av gemensamma riktlinjer för att förhindra trycksår. Projektet är ett resultat
av de avvikelser som inkommit på de olika enheterna.
Vård vid smärta och patientinformation
För att öka tillgängligheten på utbildningar har smärtsektionens specialistsjuksköterskor
tagit fram en digital utbildning om övervakning och skötsel av patienter med epiduralbehandling
på Lärtorget. För att öka patienternas delaktighet och förståelse för epiduralbehandling har en
broschyr tagits fram för patienterna. Smärtombuden har under ledning av smärtsektionen gjort
en kvalitetsuppföljning av följsamhet till sjukhusövergripande riktlinje för Smärtskattning av
akut och postoperativ smärtlindring. Kvalitetsuppföljningen var en fortsättning på förra årets
granskning och resultatet visade en liten förbättring men med kvarstående förbättringsutrymme.
I samarbete med verksamhetsutvecklarna på verksamhetsområdena, kommer granskningen att
följas upp under 2021.
Vård vid allvarlig ryggsjukdom
Verksamhetsområde Ortopedi har tillsammans med verksamhetsområde Akut gjort händelseanalyser som visat att vården missat att upptäcka ryggpatienter med allvarlig sjukdom i ryggen
i tid. Åtgärdsförslagen efter analyserna resulterade i införandet av flaggsystemet ”Red flags” på
akuten; ett system för att identifiera riskpatienter som söker för smärta från kotpelaren.
Förbättrat flöde på Infektion/Venhälsan
Öppenvården på Infektion/Venhälsan har genomfört ett arbete för att förbättra flödet på
HIV-mottagningen genom att ge sjuksköterskor möjlighet att signera anteckningar och provsvar.
Sjuksköterskor har också fått generella ordinationer för att behandla okomplicerad gonorré och
okomplicerad klamydia.
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Årets priser för viktiga insatser för ökad kvalitet och
patientsäkerhet
Södersjukhusets kvalitetspris
För att stimulera uppföljning av resultat i vården och ett kontinuerligt förbättringsarbete med patientens bästa i fokus har Södersjukhuset ett eget kvalitetspris som delas ut årligen. Under 2020
fattades beslutet att ställa in kvalitetspriset på grund av rådande situation med covid-19.
Södersjukhusets förening Opuscula medicas priser
Matts Halldin priset
Priset går vartannat år till betydelsefulla forskningsinsatser inom
klinisk sjukvård och vartannat år till stimulerande och idérika
insatser inom undervisningen i praktisk klinisk sjukvård. Juryns
motivering till 2020 års pristagare var:
”Anders Dahlström har genom sin långa erfarenhet som barnläkare
och neonatolog med intresse och fallenhet för kommunikation,
samtalsmetodik och ledarskap på ett förtjänstfullt sätt varit motorn i
att introducera CEPS-konceptet på Södersjukhuset. Det började med
CEPS nyfödd, och i gott samarbete med många andra personer och
verksamheter erbjuds nu inte mindre än 15 olika kurser med CEPS
som metodik. Vi kan nog räkna i tusental medarbetare som genom
åren har haft förmånen att gå någon av dessa kurser och Sös-gänget,
med Anders som förgrundsfigur i många år, har därutöver utbildat
ett stort antal instruktörer både i och utanför Sverige. Genom sitt
arbete har Anders starkt bidragit till ökad trygghet hos den individuella
medarbetaren och stärkt samverkan mellan såväl yrkeskategorier
som verksamheter på Södersjukhuset. Ett arbete helt enligt Södersjukhusets värdegrund och en utbildningsgärning av rang!”
Årets SÖS:are
Priset delas ut till en person som har Södersjukhuset som sin arbetsplats, för förtjänstfull arbetsinsats präglad av SÖS-andan: prestigelös – professionell – lyhörd. I år gick priset till:
”Anders Håkansson är en erfaren, kompetent och klok kliniker som
hängivet lägger ner ett stort engagemang i sina patienter. Därutöver
delar han prestigelöst och generöst med sig av sina kunskaper. Under
den extraordinära situation som uppstod i samband med pandemin
har han oförtrutet och hängivet arbetat med att sprida kunskap och
trygghet på alla nivåer på Södersjukhuset och har varit obegripligt
tillgänglig för medarbetare av alla slag, för enskilda verksamheter
och i sjukhusövergripande sammanhang. Många medarbetare har
uttryckt sin uppskattning över Anders oerhörda stöd under pandemin. Tålmodigt och sakligt har han svarat på frågor och delat med sig
av sin kunskap. En sann förebild som Sös-are i allmänhet och klinisk
utbildare i synnerhet!”
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Södersjukhusets pris för bästa förbättringsarbete inom
ramen för ST-utbildningen
Inom ramen för ST-läkarutbildningen genomför ST-läkarna ett
förbättringsarbete. Målet är att kunna initiera, delta i och ansvara
för kontinuerligt systematiskt förbättringsarbete med betoning på
helhetsperspektiv, patientsäkerhet, patientnytta, mätbarhet och
lärandestyrning för att kritiskt kunna granska och utvärdera den
egna verksamheten. Juryns motivering till 2020 års pristagare:
”Martin Roginski har lett förbättringsarbetet ”Smärtpåse” på Handkirurgiska kliniken, SÖS”. Arbetet har genomförts i samarbete med
olika verksamheter och professioner och resultatet visar att det förändrade arbetssättet är till stor nytta för många patienter. Arbetet har
även bidragit till förbättrade operationsflöden och minskad receptförskrivning av opioidtabletter vilket annars är ett stort samhällsproblem.”
Södersjukhusets AT-läkarpris
Varje år uppmärksammas en AT-läkares bidrag till Södersjukhusets
verksamhet och utveckling. Juryns motivering till 2020 års pristagare var:
”Johan Wallin är lösningsorienterad och pragmatisk. Han vill ständigt
förtydliga och förbättra verksamheten men också underlätta för kollegor. Han har tagit initiativ till och påtagligt bidragit till utvecklandet
av en Sös-gemensam patientöversikt som under pandemin använts på
hela sjukhuset, men också förbättrat digitala lösningar i AT-organisationen. Johan bemöter alla väl och med integritet. Kort sagt har han allt
det som en kan önska sig från en läkare, kollega och anställd.”
Bästa magisteruppsats
För att uppmärksamma de medarbetare som skriver magisteruppsats har föreningen instiftat ett pris för Bästa Magisteruppsats som
har eller kommer att kunna ha betydelse för utvecklingen av den
kliniska vården.
”Ylva Abrahamsson och Lovisa Aronowitsch får priset för uppsatsen
”Sjuksköterskors användning av ultraljud vid insättning av perifer
venkateter – patientens upplevelser och påverkan på vården.” Studien
visar att patienten kan utsättas för färre stickförsök på kortare tid om
metoden implementeras. Resultaten kommer att ligga till grund till ett
bredare införande av metoden och kommer också att gagna patienter
på hela Sös då anestesisjuksköterskor ofta är behjälpliga med särskilt
svårstuckna patienter. Detta leder till bättre vård, minskat lidande, mer
nöjda patienter och att sjuksköterskor använder sin fulla kompetens och
studien bidrar därmed också till ett mer effektivt sätt att arbeta. Således
en mycket värdefull förbättring både för Södersjukhusets patienter och
för våra medarbetare.”
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Sös Innovationspris
Föreningen Opuscula Medica har även instiftat ett pris för bästa innovation. En innovation som
bidrar till ett förbättrat patientomhändertagande utifrån god, säker och resurseffektiv vård. Med
innovation avses både produkter och processer/flöden.
”Alexandra Goldberg har i sin strävan att stötta blivande mödrar identifierat ett behov av att kunna
förvara den energirika mjölk som kvinnan producerar innan förlossning. Med stor insikt och kunskap
inom området har hon aktivt, engagerat och innovativt utvecklat en prototyp som underlättar förvaring och administrering av bröstmjölk. Hon har också tilldelats ett fribrev för att kunna fortsätta
vidareutveckla produkten som fått namnet ”Doris droppar”. Den kommer de allra sköraste nyfödda
barnen till gagn och höjer kvaliteten ytterligare på Södersjukhusets omhändertagande av dem och
deras föräldrar.”

Årets ST-handledare
”Brian Cleaver besitter en djup kunskap om såväl teori som praktiska färdigheter liksom en uppdaterad
och omfångsrik uppfattning om de senaste vetenskapliga rönen. Detta förmedlar Brian, inte bara
med glädje utan också på ett fullkomligt prestigelöst och lättillgängligt sätt för verksamhetsområdets
underläkare. Brian lyckas iögonfallande ofta i det löpande arbetet med den tidvis svåra balansgången
att låta underläkarna växa genom att arbeta självständigt men säkerställa att underläkarna också
upplever tillfredsställande stöd närhelst det önskas. Därutöver upplevs Brians engagemang i handledaruppgiften som extraordinärt då han även efterfrågar återkoppling om sin egen handledarinsats.
Utöver ovanstående välförtjänta superlativ utgör Brian även en lysande ledstjärna i kontakten med
anhöriga men även med andra yrkeskategorier och kollegor på andra verksamhetsområden oavhängigt
vederbörandes erfarenhet. Genom sitt närvarande inlyssnande och lugna tydlighet höjer Brian både
omhändertagandenivån av patienter, utbildningsnivån som trivseln för medarbetare och bidrar
därmed på ett ytterst föredömligt vis till att optimera vården till Södersjukhusets patienter både i
stunden och i framtiden.”
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Årets AT-handledare
”Carina Hägglund är en förebild för oss på många
sätt. Hon visar genuint intresse och omtanke för
varje patient. Carina väljs till årets AT-handledare
för en svårslagen pedagogik som engagerar både
AT-läkare och patienter. Hon brinner både för sin
specialitet och för att utbilda nya generationer av
läkare, vilket gör det till ett nöje att arbeta tillsammans.”

Årets kontaktsjuksköterska
Hanna Rafstedt, sjuksköterska på Bröstcentrum på Södersjukhuset, som har utnämnts till Årets
kontaktsjuksköterska 2020 för Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion. Priset delades ut av Regionala
cancercentrum i samverkan och i motiveringen står bland annat ”Årets kontaktsjuksköterska 2020
möter patienter och närstående med engagemang, kunnighet, lyhördhet och respekt.”
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Samverkan för säker vård
Patient- och närståenderåd samt patientföreningar
Sjukhusets patient- och närståenderåd har gett sjukhuset värdefulla synpunkter kring arbetet
med att utforma sjukhusets nya lokaler och byggnader, vilka möbler som ska väljas till hur de nya
vårdrummen eller skyltarna i byggnaderna ska se ut. Sjukhuset har också regelbundna möten
med representanter från ett flertal patientföreningar för att utbyta information, ta del av deras
synpunkter och för att tillsammans kunna identifiera förbättringsområden. Under året har ett
mindre antal samverkanmöten hållits varav några i digital form.

Geriatriken och stadsdelar
Sjukhusets representanter har regelbundna avstämningsmöten med vårdgivare inom geriatrik
samt med de stadsdelar och kommuner i södra delen av länet som är närmaste samarbetspartners.
Vid mötena avhandlas vårdplanering, patientflöden, eventuella organisationsförändringar,
utvecklingsområden och vårdavvikelser. Sjukhuset har i samråd med flertalet av geriatrikvårdgivarna utarbetat en riktlinje som ska underlätta direktinläggning till geriatriken från
akutmottagningen. Patienter som kommer till akutmottagningen och behöver slutenvård, men
inte akutsjukhusets resurser, ska om möjligt direktinläggas från akutmottagningen till geriatrisk
vårdgivare utan föregående slutenvård på sjukhuset. Avflödet till geriatriken har under andra
halvåret förbättrats.

Utskrivning från slutenvården
Under året har stora informations- och utbildningsinsatser genomförts för att säkra en trygg
hemgång i och med förändringar kring vårdplaneringar som sker med den nya lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). Sjukhuset ser en försiktigt
positiv trend avseende patienter med behov av kommunal omsorg och/eller uppföljning i primärvården. Antalet dagar som medicinskt färdigbehandlade patienter vårdas på akutsjukhuset är
minskande.
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Patientenkät
I sjukhusets värdegrund är en av grundstenarna ”Patienten först” vilket innebär att
patienten ska känna sig delaktig i sin vård och behandling samt att patienten ska få all den
information som hen behöver för att känna sig delaktig.
Sjukhuset har beslutat att egna mätningar ska göras minst en gång per år. Patienternas synpunkter
på vården efterfrågas med hjälp av kortare enkäter via digitala plattor. Undersökning avseende
patientnöjdhet och delaktighet har genomförts under hösten då sammanlagt 284 patienter
svarade på enkäten i samband med utskrivning och hemgång från slutenvården. En av frågorna,
”Var du delaktig i besluten beträffande din behandling i den utsträckning som du önskade?” ingår i
de sjukhusspecifika kvalitetsindikatorerna samt i mål och mätetal. Jämfört med förra året har
resultatet glädjande ökat från 80 % till 83 %.

Även verksamhetsområde Bilddiagnostik har gjort en mätning där patienterna ges möjlighet
att svara på ett antal frågor relaterat till patientnöjdhet. En digital ”feedbackterminal” har varit
placerad utanför undersökningsrum eller vid receptioner. Resultatet har hittills visat att patienterna är mycket nöjda med sitt besök som helhet.

Mål:
		

Minst 80 % av patienterna ska svara positivt på frågan
”Har du varit delaktig i din vård och behandling så mycket som du önskade”

Resultat: 83 %*
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Sjukhuset deltar löpande i de nationella mätningarna av patienters delaktighet i sin vård.
Under 2020 flyttades mätningarna inom sluten- och öppenvården fram till 2021, med undantag
för akutmottagningarna. På ett akutsjukhus är akutmottagningarna navet i verksamheten och
vägen in för den stora majoriteten av de patienter som läggs in i slutenvården. Ett stort antal
patienter som handläggs där kan lämna sjukhuset eller föras över för vidare vård inom annan
vårdform. I en verksamhet som till så stor del domineras av akuta patientflöden innebär det särskilda utmaningar och stora variationer över dygnet, veckan och året. Patienter som kommer till
akutmottagningarna är ofta ledsna, rädda, ibland arga, smärtpåverkade och kanske förvirrade
av tidigare sjukdomar eller av det akuta tillståndet. Detta tillsammans med de stora flödena medför att akutmottagningen utgör en speciell miljö och det är en särskild utmaning att erbjuda en
vård och en miljö som patienter och deras närstående är nöjda och trygga med.
Akutmottagningen på Sachsska barn – och ungdomssjukhuset möter väl upp till flertalet patienters och
närståendes förväntningar med mycket goda omdömen inom samtliga områden som studeras i
den Nationella patientenkäten. Variablerna Respekt och bemötande och Tillgänglighet når värden
på 92 av 100 där värden över 70 anses som ett gott resultat. Även den gynekologiska akutmottagningen har överlag fina omdömen inom i stort sett alla områden med de högsta noteringarna
inom samma områden som barnakuten. På vuxenakuten får sjukhuset
också fina omdömen inom flera områden, men inom Information och kunskap samt inom
Emotionellt stöd finns ett större förbättringsutrymme. Förbättringar av olika aspekter av
sjukhusets akuta flöden står också högt på dagordningen för kommande år.
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Synpunkter och klagomål
Patienters och närståendes erfarenheter och synpunkter på vården utgör en viktig del i
förbättrings- och utvecklingsarbetet på Södersjukhuset. Sjukhuset har därför många olika vägar
för att ta emot sådan återkoppling. Patienter och närstående uppmanas att använda e-tjänsten via
1177 för att lämna synpunkter och klagomål. Där säkerställs identitet via inloggning med Bank-ID
och ärenden skickas direkt till aktuell verksamhet. Det går också att lämna synpunkterna anonymt.
Under året har totalt 330 ärenden kommit in via e-tjänsten (154 synpunkter, 151 klagomål och 25 beröm).
Många patienter och närstående hör av sig direkt till den aktuella verksamheten med synpunkter
eller klagomål där ärendet då hanteras. Andra vänder sig till sjukhusets patientvägledning.
Vägledningen lämnar råd, hänvisar till rätt instans eller tar emot synpunkter som sedan tas till
aktuella verksamheter.
I juni startade en utökad service till de personer som tar direkt kontakt med patientvägledningen
via telefon. Detta genom att tidigare telefonsvarare byttes mot en modern lösning där inringande
kan få information om vanligt förekommande frågor samt lämna ett meddelande. De vanligaste
frågorna rör journal, fakturor samt förlust av personliga tillhörigheter. Vid synpunkter och
klagomål kan den som ringer komma i kontakt med patientvägledningen. Synpunkter och klagomål
inkommer även via brev och e-post.
Sjukhusets handläggning av patientärenden, från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag
(LÖF), Patientnämnden i Stockholms län (PaN) och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO),
har under året fortsatt att utvecklas. Ett digitalt hanteringssystem har tagits i bruk vilket bland
annat medfört förbättrade möjligheter att förkorta handläggningstider, bättre överblick och en
säkrare hantering. Det möjliggör och förenklar en högre grad av systematik i patientsäkerhetsarbetet. En betydande utbildningsinsats har gjorts så att det ska fungera enhetligt i alla delar.
En del arbete kvarstår men sjukhuset är på god väg. Vidareutveckling av den nya digitala hanteringen kommer att ske under 2021.
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Prioriterade aktiviteter 2021
När detta skrivs har smittspridningen åter ökat liksom osäkerheten kring utvecklingen av
pandemin och en möjlig ”tredje våg”. Att covid-19 är en sjukdom som kommer att påverka sjukhuset
också under kommande år är dock helt klart vilket medför en viss osäkerhet rörande genomförbarheten för de prioriterade aktiviteterna i 2021 års verksamhetsplan.

Långsiktiga mål och aktiviteter
Säker vård med hög kvalitet, Ingen ska vänta i onödan och Det mest attraktiva valet
är Södersjukhusets långsiktiga mål. För att uppnå de långsiktiga målen har sjukhuset tagit fram
aktiviteter som stödjer dem.

Aktiviteter 2021
• Förbättra akuta flöden

• Minska köställd vård

• Utveckla nya vårdformer

Sjukhuset har valt att prioritera något färre aktiviteter än tidigare år och fokusera på
områdena; Akuta flöden, Köställd vård samt Nya vårdformer. En personcentrerad vård, digitalisering
och systematiskt förbättringsarbete i samarbete mellan verksamheter och professioner är viktiga
förutsättningar för att lyckas.
Den nya utvecklade styrmodellen för sjukhusets ledning som kommer att implementeras under
våren 2021 förväntas också bidra till ökad effektivitet och måluppfyllelse.
Sjukhuset kommer de kommande åren fortsätta att vara en byggarbetsplats då många projekt
pågår för att säkerställa att sjukhuset har ändamålsenliga och patientsäkra lokaler.
En ny neonatalavdelning är under iordningsställande och förväntas vara i drift vid halvårsskiftet.
Arbetet med en ny PCI-enhet kommer starta under hösten 2021 och en förstudie angående nya
intensivvårdsplatser är initierad.
Sjukhuset står också inför omfattande renoveringar av de delar som byggdes på 40-talet. Två
vårdflyglar måste därför under 2021 evakueras så att arbetet med detta kan starta i början av 2022.
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För patienten - med patienten
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