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Om ett halvår tas de första hjärtpatienterna omhand
i det nya sjukhuset. Då har hjärtkliniken flyttat från
Thoraxhuset till nya Karolinska i Solna. Vi har träffat
Ellen Gustavsson Segerhag, sjuksköterska på hjärt
kliniken som sedan september förra året jobbar heltid
med att koordinera klinikens flyttplanering. För det
har hon ett minutiöst schema med slot-tider för varje
vårdavdelning.

NÄR ALLA GÖR DET
DE ÄR BÄST PÅ

14

Berget bakom sjukhuset låg nyligen fullt synligt,
men döljs nu av armeringsjärn och betong.
Långt upp i skyn sitter kranföraren Sanna
Jansson. – Jag får en kick av höga höjder. Det
måste man nog för att kunna behålla lugnet
när vinden gör kranen svårmanövrerad.

är idag ett
20 ”Vi
fotbollslag men

– Som patient kommer du ofta i kontakt med flera vård
instanser under tiden du är sjuk och behöver behandling.
Det är både resurseffektivt för vården och bra för patien
terna om nivån på vården anpassas efter patienternas
tillstånd, säger Thomas Arnhjort, en av Södersjukhusets
chefläkare som jobbar med Sös strategier kring nätverks
sjukvård och utskifte av vård.

ALLTID I VI PÅ SÖS

vi sitter i olika
omklädningsrum”

Samlad kompetens är viktigt för både Sös nya
moderna operationsavdelning och Framtidens
endoskopiska centrum. Vi har träffat projekt
ledarna Michael Wedén, Ted Leinsköld och
Stephan Serenius.
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TOMAS MOVIN HAR ORDET /

Fokus på dem
som behöver
AKUTSJUKHUSETS RESURSER
FRAMTIDENS SÖS, det som för några år sedan var ritningar,
arkitektskisser och planer på papperet, börjar nu bli
verklighet. I gropen väster om Södersjukhuset ligger
Sveriges för tillfället näst största byggarbetsplats. Där
håller Framtidens Sös på att ta fysisk form. Under året
börjar stommarna resas och år 2019 planeras de nya
byggnaderna vara inflyttningsklara.

10

DESSA HUS SKA VI FYLLA med den bästa vård som våra

Två stora
framtids
projekt

20

patienter kan få och med nya moderna arbetssätt i en god
arbetsmiljö. Vårt mål är att uppfylla visionen om att bli
Sveriges ledande akutsjukhus, något som vi har goda
chanser till. Men det kräver att vi redan nu förändrar våra
arbetssätt och skapar effektiva personcentrerade processer
med bättre flöden, kortare ledtider, fokuserat lagarbete
med säkrare kommunikation och att vi tillämpar evidens
baserade metoder.
FRÅN POLITISKT HÅLL är vi styrda av det så kallade omställ
ningsavtalet, som trädde i kraft vid årsskiftet, och som
tydligt sätter våra ekonomiska ramar. Den politiska viljan
är att expansionen av vård ska ske utanför sjukhusen.
VÅRT UPPDRAG ÄR TYDLIGT i Framtidens hälso- och sjukvård,

FHS. Södersjukhuset ska fokusera på de patienter som
behöver akutsjukhusets resurser. Därför behöver vi skifta ut
vård till andra aktörer. Vi har redan gjort en del av jobbet i
och med utskiftet av mödravård, lättare gynekologisk och
urologisk vård. Men arbetet med att hitta goda mottagare av
vård som kan ske utanför akutsjukhuset måste fortsätta för
att skapa utrymme på Södersjukhuset för vårdbehovet hos
akut sjuka i ett växande Stockholm.
ALLA STORA FÖRÄNDRINGAR innebär att man måste välja och
välja bort. Vi kommer att behöva göra prioriteringar som
alla kanske inte kommer att vara nöjda med. Men de
prioriteringarna gör vi för att kunna ta hand om de patienter
som behöver vården här allra bäst, där vi också ska vara
allra bäst.
TOMAS MOVIN, VD

Vi på SÖS är Södersjukhusets personalmagasin. Adress: Södersjukhuset, kommunikationsavdelningen,
Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm Ansvarig utgivare: Kommunikationschef Hanna Ahonen, 1076
Redaktör: Ylva Hermansson, 1065, kommunikation@sodersjukhuset.se Upplaga: 2 200 ex. Grafisk
formgivning: Blomquist & Co Repro och tryck: Danagårds Litho Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen SÖS,
om inget annat anges Utgivningsdag: 16 juni Nästa nummer: hösten 2016
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/ SÖS-SPANAT

Framtidsmaten
– att äta hållbart

Den mat du äter är som du vet inte bara viktig
för hur du mår, den påverkar även vår miljö.
Här är några tips på smart mat för framtiden.

1
2
3
4

ÄT MER GRÖNSAKER OCH FRUKT

Låt andelen grönsaker ta mer plats på din tallrik.
Ät gärna grova grönsaker som rotfrukter, vitkål,
broccoli och bönor. De håller dig mätt längre än
t ex isbergssallad, tomat och gurka dessutom
har de en lägre klimatpåverkan.
ÄT EFTER SÄSONG

Välj grönsaker och frukt efter säsong, då smakar
de mest, bäst och har lägst klimatpåverkan.
VÄLJ EKOLOGISKT

Ekologiska livsmedel innehåller mindre kemiska
bekämpningsmedel, konstgödsel, GMO och tar
större djurhänsyn som ex mindre användning av
antibiotika.
UPPTÄCK VEGO

Passa på och välj det vegetariska på menyn.
Testa andra proteinkällor som bönor och linser,
tofu och sojaprodukter, nötter och frön samt havre.
Vi bör begränsa det röda köttet till mindre än 500
gram i veckan (ungefär 4 portioner).

OCH DET BÄSTA FÖR KLIMATET är att äta upp maten, även om

matsvinnet blir till biogas. Källa: Livsmedelsverket

KRÖNIKAN

Doktor
dator ger
mänskligare vård?
”DOKTOR DATOR tar hand om sjuka i modern intensiv
vård. Datorerna tar över sjukvården. Är det en
skräckvision eller kan det leda till att vården får ett
mänskligare innehåll?” står det i ingressen i Lands
tingstidningens artikel från 1979 om Södersjukhusets
nya medicinska intensivvårdsavdelning, MIVA.
FÖR SÖS VAR TIDIGT UTE att låta datorer sköta många
rutiner och patientövervakningsuppgifter. En roll i det
spelade Georg Matell (på bilden) som anställdes på
MIVA 1962 och tidigt insåg datamaskinens möjligheter
i vården. Datastyrd blodtrycksbehandling fungerade
till exempel redan på 60-talet även om tekniken aldrig
fick någon praktisk betydelse.
PÅ 70-TALET utvecklades automatisk EKG-övervakning

på Sös hjärtintensivvårdsavdelning, HIA. Och när nya
MIVA och HIA öppnade 1979 (då artikeln skrevs) var all
övervakning inklusive EKG datoriserad på alla 24 vård
platser. Något väldigt nytt då.
SÅ I HÖSTAS fyllde MIVA på Sös 60 år. Genom åren har
många dataprojekt pågått på MIVA, Sös och i vården.
Alla har inte varit framgångsrika, men skräckvision?
Nej. Blev vården mänskligare? Nja. Idag sitter vi alltför
länge vid datorerna. Dagens program är ofta översatta
från papperstiden. De måste bli smartare, för idag
gör vi mycket dubbelarbete. Informationen måste
struktureras och ibland begränsas så att sökande efter
information går snabbare. Då får vi tid för mänskligare
vård.
JOHAN HULTING
ARBETADE PÅ MIVA 1966 – 2012 OCH HÖLL I JUBILEUMS
FÖRELÄSNINGEN VID MIVA:s 60-ÅRSFIRANDE

TEMAFRÅGAN / VAD ÄR FRAMTIDENS VÅRD FÖR DIG?
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MARIE ARONSSON, UNDERSKÖTERSKA,

URAI NYHAMMAR, UNDERSKÖTERSKA,

CHRISTINA T-ARVIDSSON, BARNMORSKA,

LOGISTIKSAMORDNARE FÖRRÅD, ANESTESI

RÖNTGEN BDC

KK/FÖRLOSSNING OCH MAGDALENA

– Framtidens vård för mig är att vi inte ska
behöva stryka patienter från operations
programmet. Det är också högre leverans
säkerhet från våra leverantörer.

– Framtidens vård för mig är
kortare väntetider och mer
sjukvårdspersonal.
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DAHLBERG, BARNMORSKA, KK/FÖRLOSSNING

– Framtidens vård för oss är att det finns
jämställd vård för alla oavsett etnicitet,
kön och ålder.

NYHETER PÅ SÖS /

Du känner väl
till Sös vissel
blåsarfunktion?
HUR VIKTIGT DET ÄR att du som medarbetare

TEAMARBETE OCH LUGNARE ARBETSMILJÖ PÅ

framtidens
vårdavdelning
I september 2015 flyttade avdelning 82 in i nyrenoverade lokaler med
29 vårdplatser, varav 21 enkelrum. Flytten har också inneburit nya
arbetssätt, bland annat bedside-rapportering och gemensamt
avstämningsmöte för både omvårdnadspersonal och läkare.
– VI HAR NU ett rondsystem där sjuk

sköterska, över- och underläkare rondar
inne hos patienten. Det gör patienten
mer delaktig eftersom vi skriver vårdplanen tillsammans, säger Annika
Westerlund, vårdenhetschef.
Det nya patientlarmet ”Tyst vårdmiljö”
har skapat en lugnare och tystare arbetsmiljö, vilket har sänkt stressnivåerna för
både personal och patienter. Med en stor
andel enkelrum slipper patienterna
också dela sal med personer av motsatt
kön.
– Särskilt äldre kvinnor tyckte att det
var jobbigt förut. Vi märker att de mår
bättre psykiskt, säger Anne Geborek,
Sektionschef.

Det har varit en utmaning att införa de
nya arbetssätten, en hel del diskussioner
har krävts för att få alla medarbetare att
arbeta mot samma mål. Förändrings
arbetet har samtidigt stärkt samarbetet
och teamkänslan.
– Tidigare arbetade vi yrkesuppdelat
och många upplevde att de dubbeljobbade,
fick samma information från flera håll
eller bristande information. Nu har vi ett
teamrum, vilket gör arbetet smidigare och
ger möjlighet till kompetensutveckling
inom gruppen, säger Marie Westberg,
vårdutvecklare och projektledare för
Framtidens vårdavdelning.
TEXT ANJA STEIBER

Södersjukhuset i
Stockholms prideparad
LÖRDAGEN DEN 30 JULI tågar Prideparaden genom Stockholms stad. Paraden är en

manifestation och demonstration för allas rätt att älska den man vill och en del
av Stockholms Pridefestival.
– I år blir Södersjukhusets deltagande extra festligt! Vi kommer att ha en egen
bil där vi tar med oss en DJ och musik, berättar Loren Arriagada Leiva, under
sköterska på akuten och initiativtagare till Södersjukhusets deltagande i paraden.
Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med i festligheterna och visa att Sös
är ett sjukhus för alla, säger Loren.
VILL DU VARA MED? Anmäl dig till: sos.pride.2016@gmail.com senast den 17 juni.
Alla som deltar får en fin t-shirt. Glöm inte att ange din storlek på t-shirt!

och chef lätt kan blåsa i visslan och anmäla
oegentligheter har blivit extra aktuellt idag,
efter Machiarini-affären på Karolinska
Institutet. Nu har Södersjukhuset uppdaterat
sin fyra år gamla visselblåsarfunktion.
Syftet med visselblåsarfunktionen är att
sjukhuset ska ha en kanal där chefer och
medarbetare kan anmäla oegentligheter när
de vanliga avvikelsesystemen inte fungerar.
Oegentligheter kan till exempel vara lagbrott,
mutor, korruption, eller att patienter utsätts
för icke beprövad vård som inte är forskning.
Anmälningarna via funktionen tas emot av
redovisningschef Per Mattsson och sjuk
husets säkerhetschef Petra Dahlstrand.
De hanterar båda anmälningarna med
fullständig sekretess, rapporterar direkt till
VD och du som anmäler kan också vara
anonym. Läs mer om visselblåsarfunktionen
under ”Genvägar” på intranätets startsida.

INFÖR HÖSTENS
PLANERADE STRÖMAVBROTT

Liten skola
i kraftförsörjning
och reservkraft
HAR DU TITTAT närmare på eluttagen på din

arbetsplats? På Sös finns tre olika uttag.
 MVL står för MYCKET VIKTIG LAST. Om
det blir ett strömavbrott märks det inte
på den utrustning som är inkopplad i
uttaget eftersom uttaget också är
försett med batterikraft. Uttagen är
märkta med brun skylt.
 VL står för VIKTIG LAST. Vid ett elavbrott
blir uttagen strömlösa i upp till 17
sekunder innan reservkraften kopplas in.
Märkta med grön skylt.
 ÖL står för ÖVRIG LAST. Vid ett avbrott
blir uttagen strömlösa i tre minuter innan
reservkraften kopplas in. Märkta med vit
skylt.
Bra att ha koll på inför höstens längre
planerade strömavbrott som kommer ske
när en ny elkraftsstation driftsätts på Sös.
Att rätt utrustning är kopplad till rätt eluttag
när strömmen slås av är avgörande för sjukhusets verksamhet. Mer information om kraftförsörjningsprojektet finns på Sös intranät.

Foto: Kristoffer Marchi, Skanska
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Nya Karolinska
väntar på hjärta och kärl
Om ett halvår tas de första
hjärtpatienterna omhand
i det nya sjukhuset.
Då har hjärtkliniken flyttat
från Thoraxhuset till nya
Karolinska i Solna. 2018 är
hela sjukhuset driftsatt.
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vi ska snart
flytta. Nästan alla medarbetare på
kliniken har varit i de nya lokalerna
och det gör att fler engagerar sig. De
kan lättare förstå vad som ska hända
och vilka frågor man behöver jobba
med praktiskt.
Det säger Ellen Gustavsson Segerhag.
Hon är länken mellan hjärtkliniken
och det första flyttlasset som går i
november. Till vardags är hon sjuk
sköterska på hjärtkliniken men sedan i

– DET BÖRJAR BLI VERKLIGT,

september förra året jobbar hon heltid
med att koordinera flyttplaneringen.

med driftsätt
ningsledare, linjechefer och den
övriga förändringsorganisationen.
– Jag ger dem stöd och behöver
mycket information ifrån dem. Varje
vecka träffas driftsättningsledare och
alla flyttsamordnare. Vi diskuterar
gemensamma behov och fördelar
uppgifter. Projektuppdragen kan löpa
ARBETET SKER TÄTT IHOP

TEMA: NY VERKSAMHETSMODELL

PULSEN PÅ NYA KAROLINSKA /

FUNKTIONER

FÖRSLAG PÅ
KAROLINSKAS NYA
ORGANISATION

Akut

PMI

• Akutmottagningar
och
akutvårdsavdelningar

• Perioperativ
medicin &
intensivvård,
bland annat
IVA, operation,
post-op

Hälsoprofessionerna

• Psykologer,
fysioterapeuter
och logopeder,
i`yiÀ>

KUL
• Karolinska
Universitetslaboratoriet

Bild &
funktion
• Exempelvis
radiologi,
nuklearmedicin
och fysiologi

TEMAN
Barn & Kvinnosjukvård
• All barnsjukvård
• Inkluderar förlossning, reproduktion och benign gynekologi

Hjärta-Kärl
• Hjärt- och kärlsjukdomar
• Inkluderar ej lungsjukdomar

Neuro

• Patientgrupper inom
neuroområdet

Cancer

• Inklusive alla benigna
och maligna tumörer
• Även inklusive hematologi
som ej är cancer

Trauma & Reparativ medicin
• Tillstånd som framför allt
handläggs kirurgiskt
• Akut trauma i samtliga delar av kroppen

under ett par veckor, till exempel
att inventera medicinsk teknik eller
planera för ett nytt telefonisystem.
Det handlar jättemycket om att gå
ut i verksamheten och försöka förstå
vad de har för behov för att klara
omställningen.
BARA MÅNADER FÖRE flytten blir det
skarpt läge för Karolinskas nya
verksamhetsmodell med teman och
funktioner. Verksamheterna ska
organisera sig kring patientens resa
genom vården, efter patientgrupper
istället för vårdpersonalens professio
nella inriktning. Syftet är att bygga
bort stuprör och stärka den värdebase
rade vården som innebär att vården
i större utsträckning styrs på de utfall
och resultat som skapar mest värde för
patienten. Hjärtkliniken, thorax och
kärlkirurgin bildar tema Hjärta och
Kärl, ett av sju teman, med cirka 450
medarbetare i Solna och Huddinge.
– Temaorganisationen känns
tilltalande. Visst, de andra klinikerna
som flyttar in 2018 har ju lite mer tid
på sig att sätta den först. Men jag gillar
förändringar och detta är något vi
behöver förhålla oss till.

Inﬂammation & Infektion

U Ài``iwÌÉÕÃ>Ûy>matoriska och infektiösa sjukdomar

Åldrande

U iB`Ài«>ÌiÌi]vÌ>i`yiÀ>
sjukdomar, där ingen diagnos är
tydligt överordnad en annan

14

Införandet görs i flera faser. Beslutade teman i nuläget är: Hjärta och Kärl,
Barn- och Kvinnosjukvård. Av funktionerna är alla utom KUL beslutade.

ut att få
nycklarna till nybygget som pågått
sedan 2010. Veckan efter flyttar delar
av barnsjukvården in.
– För att undvika att vårdproduk
tionen påverkas under flytten planeras
ett minutiöst schema med slot-tider
för varje vårdavdelning, utifrån typ av
patienter, deras behov av transporter
med mera. Ju närmare flytten kommer,
desto fler detaljerade frågor får hon
som ”Var ska jag ställa min ultraljuds
maskin?” eller ”Var ska jag byta om?”.
– Jag måste vara lyhörd för vad
medarbetarna behöver och sätta mig
in hela klinikens behov. Det är lite

KAROLINA NR 3/2015

HJÄRTKLINIKEN ÄR ALLTSÅ FÖRST

Ellen Gustavsson Segerhag
flyttsamordnare nya Karolinska
Foto: Ulf Sirborn

nytt för mig, trots att jag har jobbat
här som sjuksköterska i flera år så har
jag inte känt till hela verksamheten.

•

TEXT SOFIA SJÖMAN WAAS
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/ KULTUR & LIVSSTIL

För dig som
vill ha mer
av jobbet även
på fritiden…

SPELA FOTBOLL
Sös IF som har ny fotbollssektion som
spelar regelbundet. Laget tränar
söndagar kl. 20.30 på Tanto BP. Kontakta
jon-erik.jonsson@sodersjukhuset.se
om du vill veta mer.

Nu bygger vi kök
för framtidens
patientmat
Nu är det klart att Södersjukhuset får ett
eget tillagningskök för patientmåltider! Köket
byggs i anslutning till möbelförrådets lokaler
på plan -1 och ska stå klart hösten 2017.

TITTA PÅ
”Hur vardagen faktiskt ser ut på ett svenskt
sjukhus”. TV4s nya dramasatsning om fyra
sjuksköterskor utspelar sig på en akutmot
tagning och en traumaenhet. Premiär i
höst. Delar inspelade på Sös.

– NU FÅR VI ETT tillagningskök för patientmåltider som är anpassat

efter de behov som finns på ett akutsjukhus, säger VD Tomas Movin.
Med det nya köket kan vi ta ett större ansvar för miljön och minska
matsvinnet.
MAT DYGNET RUNT

I det nya tillagningsköket för patientmåltider kommer maten tillagas
för att sedan paketeras i portionsförpackningar. Därefter kyls maten
ned och levereras till kylskåp ute på avdelningarna.
– I dag serverar vi varm mat två gånger om dagen, med det nya
matkonceptet kan våra patienter äta vad de vill när de vill, berättar
Linda Hagdahl, kostcontroller och dietist. Det blir också möjligt att
erbjuda ett större utbud av maträtter och mellanmål, berättar
Linda Hagdal.
TEXT JOHANNA GRÉEN

8
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LYSSNA PÅ
Sveriges första medicinska podcast
Ronden. Tre läkare pratar om kropp, hälsa
och sjukvård. Högt och lågt om alltifrån
medicinska artiklar till vad som händer i
fikarummet på sjukhuset. Länk till podden:
blog.christianunge.com
Föda barn – en prisbelönt podd om
graviditet, förlossning och eftervård.
Nyblivna föräldrar och experter från
Danderyds sjukhus pratar om förlossnings
rädsla, smärtlindring, bristningar, amning,
träning för gravida och allt som hör
barnafödande till. www.fodabarn.se

SNABBGUIDE /

Nyckelord i
Framtidsplanen
E-HÄLSOTJÄNSTER OCH EGENVÅRD

Fler fysiska besök kan göras
on-line när det passar patienten.
NÄTVERKSSJUKVÅRD

Primärvård, akut- och specialist
vård och kommunal omsorg
samordnar vården tidigt så att
patienten slipper bollas runt
mellan olika vårdgivare.
STORSATSNING PÅ SJUKHUS

Snabbguide
TILL FRAMTIDSPLANEN FÖR
FRAMTIDENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
TÄNK OM VI HADE en skimrande spåkula i
vilken vi kunde se patientströmmarna
till akuten, annalkande medicinska upptäckter eller nästa veckas sjukluckor.
Vad skulle vi göra då?
En av sjukvårdens stora utmaningar
är att förutspå vårdbehov och resurser
och planera därefter. I Stockholms läns
landsting finns sedan ett par år fram
tidsplanen för hälso- och sjukvården,
FHS. Den beskriver hur vårdgivarna, på
cirka 10 års sikt, behöver utvecklas och
organisera sig för att patienten ska få
mer och bättre vård i rätt tid.

– VÄGEN DIT BESTÅR AV ett tätare samar

bete mellan personal och olika kliniker
och vårdgivare. Den bygger på att vi
strävar mot samma idé och mål och att
vi är beredda att utveckla nya arbetssätt.
I framtiden sätter vi patienten i centrum
för all vård, forskning och utveckling.
Och vi vill att patienten själv är mer
delaktig i vården, säger Nicole Silverstolpe,
chef för programkontoret på Södersjuk
huset.
TEXT SOFIA SJÖMAN WAAS

28 miljarder i upprustning och
nybyggnationer. Närakuterna
byggs ut med längre öppettider,
röntgen och provtagning.
RENODLING AV AKUTSJUKHUS

Fler vårdplatser byggs och
de mindre sjukhusen får olika
specialiteter. Väntetiderna
ska kortas.
NYA KAROLINSKA SOLNA

I det nya sjukhuset bedrivs högspecialiserad vård för de allra
svårast sjuka och skadade, och
avancerad medicinsk forskning
i samarbete med Karolinska
Institutet.
PROGRAMKONTORET SÖS

Katalysator för att genomföra
nya och förändrade vårduppdrag
enligt FHS. Ett 30-tal medarbetare
leder projekt, kravställer teknisk
utrustning, granskar planritningar
för nya lokaler. Tillfällig matris
organisation fram till att nya
byggnaderna tas i drift 2019.
Läs mer:
www.sos.sll.se/programkontoret
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När alla gör
det de är bäst på

Vad är nätverkssjukvård? Och vad är in- och utskifte av vård?
Hur får man till det på ett bra sätt? Vi reder ut begreppen
och ger några goda exempel från Södersjukhuset.
TEXT YLVA HERMANSSON FOTO TORKEL EKQVIST

Nätverkssjukvård
PATIENTEN BLIR SJUK & BEHANDLAS

P
VÅRDGIVARE 1

P

P
VÅRDGIVARE 2

VÅRDGIVARE 3

 Vårdnivån och personalens kompetens anpassas efter patientens (P) vårdbehov.
 Info om patienten (P) följer med, det är bra kommunikation mellan vårdgivarna.
 Det finns tydliga så kallade returknappar: om patienten (P) blir bättre eller sämre,
ska han eller hon på ett bra sätt lätt kunna skickas tillbaka till rätt instans hos den
förra vårdgivaren.

NÅGRA AKTUELLA INSKIFTEN

In- och utskifte av vård

INSKIFTE

UTSKIFTE

Sös får nya eller
utökade vård
uppdrag.

Sös lämnar ifrån
sig vård till en
annan vårdgivare.

10
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Inskiften ger Sös
utökade uppdrag
av vård till Södersjukhuset är
sjukhusets utvidgade vård
uppdrag kring bröstcancer och
ortopedi och kirurgi på barn.
På olika sätt vidtar de berörda
enheterna nu åtgärder för att
klara av det ökade antalet
patienter.

TEMAREPORTAGE /

EXEMPEL PÅ INSKIFTE AV VÅRD TILL SÖS

Diagnostiskt
bröstcentrum
frigör behandlings
resurser på Sös

9 AV 10 PATIENTER som undersöks beräknas

OMORGANISERING. För att kunna behandla
fler bröstcancerpatienter i Bröstcentrums
nuvarande lokaler flyttas nu mammografin
ut ur huset till ett diagnostiskt bröstcentrum
vid Södra station, som öppnar i september –
oktober 2016.

VILL DU VETA MER OM

bli friskförklarade, och aldrig behöva besöka
Sös. Mammografipersonalen, bröstkirurger
och kontaktsjuksköterskor, onkologer och
förhoppningsvis cytopatologer kommer
rotera mellan Sös och Södra station.

utnyttjar man
alla strukturer och resurser inom
hälso- och sjukvården på bästa sätt så
att varje delinstans i vården gör det de
är bäst på. Det kan innebära att vård
flyttas från en vårdgivare till en
annan, eller att en vårdgivare får ett
utökat uppdrag. Själva flyttarna av
vård kallas in- och utskifte av vård,
beroende på om vården flyttas till (in)
eller från en vårdgivare (ut), säger
Thomas Arnhjort, en av Södersjuk
husets chefläkare som jobbar med Sös
strategier kring nätverkssjukvård och
utskifte av vård.

Foto: Sachsska barn- & ungdomssjukhuset

– I NÄTVERKSSJUKVÅRD

SÖS BRÖSTCENTRUM?

Besök www.sos.sll.se/
ifokusbrostcentrum och
www.sodersjukhuset.se/brostcentrum
Projektledare är Jenny Liu
på Sös programkontor.

ofta i kontakt
med flera vårdinstanser under tiden
du är sjuk och behöver behandling.
Det är både resurseffektivt för vården
och bra för patienterna om nivån på
vården anpassas efter patienternas
tillstånd.
– Men för att det ska fungera måste
vårdgivarna träffas kontinuerligt,
kompetensutveckla varandra och
ha bra kommunikation sinsemellan.
Det är också viktigt att ha tagit fram
gemensamma riktlinjer och rutiner
för olika patientgrupper och att det
finns bra och tydliga så kallade
returknappar: Blir en patient sämre,

SOM PATIENT KOMMER DU

som till exempel har skickats iväg från
Sös till lättare eftervård någon
annanstans, så ska vårdpersonalen på
det nya stället bara behöva lyfta luren
och ringa sin kontakt på Sös. Utan att
patienten ska behöva söka om igen på
Sös akutmottagning, fortsätter Thomas
Arnhjort.
och in- och
utskifte av vård är viktiga delar av
Framtidsplanen – den plan som nu
genomförs i Stockholms läns landsting
för att möta förväntningarna och det
framtida vårdbehovet hos länets
invånare (läs mer om den på sid 9). »

BÅDE NÄTVERKSSJUKVÅRD

EXEMPEL PÅ INSKIFTE AV VÅRD TILL SÖS

Fem verksamhetsområden samverkar
kring de nya
barnpatienterna
SACHSSKA BARN- OCH UNGDOMS

sjukhuset kommer från 1 september
börja ta emot både fler och nya patientgrupper inom barnkirurgi och barnortopedi. Inför detta har personalen
på Sachsska, Anestesi/IVA, Kirurgi
och Bild (röntgen) utbildats på olika
sätt – på Sachsska i allt från gipsning
till auskultation på Astrid Lindgrens

barnsjukhus. Även vo Akut berörs.
Akutläkare därifrån kommer regel
bundet att tjänstgöra på barnakuten på
Sachsska. Verksamhetsområdena har
också haft många planeringsträffar
ihop och tät dialog för att fastställa
tydlig ansvarsfördelning och tydliga
riktlinjer.
VILL DU VETA MER OM
BARNPROJEKTET?

Besök www.sos.sll.se/
barnprojektet
Projektledare är Eva Östblom
på Sachsska.

V I PÅ S Ö S 2 / 2 0 1 6

11

/ TEMAREPORTAGE

NAVE, neurologisk avancerad vårdenhet. Foto: Rainer Tihvan. Bilden är arrangerad.

» Vilket vårduppdrag ska då Sös ha?
– Här finns det två stora frågor att
ta hänsyn till. Vad behöver inte göras
på Södersjukhuset och vad behöver
inte Södersjukhuset göra? säger
Thomas Arnhjort och lyfter samtidigt
vikten av att göra in- och utskifte av
vård med förstånd:
– Som akutsjukhus ska vi syssla med
avancerad vård. Men skiftar vi ut alla
”enklare” patienter kan vi hamna i en
jobbig sits, där vår personal och våra
studenter inte har lättare fall att träna på.
VILKA VI KAN SKIFTA VÅRD till är inte
alltid självklart. På vissa håll saknas

”Vårdgivarna måste
träffas kontinuerligt,
kompetensutveckla
varandra och ha bra
kommunikation
sinsemellan.”

12

V I PÅ S Ö S 2 / 2 0 1 6

det idag så kallade goda mottagare.
Till exempel för vissa internmedicin
patienter, och en del av de patienter
som idag söker till Sös akutmottag
ning men som skulle få snabbare hjälp
på en närakut. Bara det finns till
räckligt många som är fullt utrustade
för patienternas behov.
– Därför har vi från Sös varit aktiva
i frågan och möten är nu planerade
med SLSO, HSF och Sös för att få till
närakuten vid Rosenlund som är tänkt
att öppna 2017. Landstinget planerar
också för 11 fler närakuter i Stockholm
för att täcka vårdbehovet, säger
Thomas Arnhjort.
HUR KAN DÅ NÄTVERKSSJUKVÅRD SE UT?

Där patienter flyttas över till annan
vårdgivare när de kan få bättre vård
någon annanstans. Där vårdgivarna
kommunicerar bra med varandra och
där det finns tydliga så kallade
returknappar – om patienten till
exempel skulle bli sämre och behöver
flyttas tillbaka. Här är några goda
exempel från Södersjukhuset.

NAVE (neurologisk
avancerad vårdenhet)
På vårdavdelningen NAVE som öppnar
på Södersjukhuset till hösten ska
patienter som genomgått en neuro
kirurgisk operation på Karolinska
Universitetssjukhuset få vidare vård
och övervakning på en ny mellannivå.
Det gäller även Sös egna patienter
med komplicerade neurologiska
tillstånd som i dagsläget vårdas på
MIVA eller IVA. Satsningen kommer
korta köerna till neurokirurgiska
operationer i Stockholms län, ge
bättre eftervård för många olika
neurologiska patienter på Sös och
öka kompetensen på sjukhuset kring
neurologiska sjukdomar.
är överläkare och
sektionschef för Sektionen för neurologi
och stroke på Södersjukhuset och
projektledare för NAVE.
– Vården på NAVE ligger på en nivå
mellan intensivvård och en vanlig vårdavdelning vilket gör att patienterna
tidigare kan komma till oss från

TOR-BJÖRN KÄLL

TEMAREPORTAGE /

Satsningen på leverpatienter, avd 83.

Urologiska klinikens urolognätverk. Här Ulrika Westlund, verksamhetschef.

operation och intensivvård. På så sätt
frigörs vårdplatser där, samtidigt som
patienterna får en mer anpassad eftervård hos oss.

med speciellt fokus på leversjukdomen.
Samtidigt som det snabbare frigörs
vårdplatser för nya akut sjuka lever
patienter på Sös.

KOLLEGAN HELENA ERIKSSON, sjuksköterska
och enhetsledare, lyfter pilo ten som
visat att NAVE verkligen kan bli en
viktig pusselbit i den neurologiska
vården i Stockholm.
– Med bara två vårdplatser under
cirka 5 månader frigjordes närmare
300 vårddygn på neurokirurgen på
KS (detta motsvarar i teorin 25 fler
patienter som då har kunnat genomgå
neurokirurgisk operation där). I höst
när NAVE är i full gång kommer
avdelningen ha åtta vårdplatser, varav
3 – 4 för Sös egna patienter.

SPECIALISTLÄKARNA och enhetsledarna
på avdelning 83, Mats Karlsson och
Ulf Ellingsen, har tillsammans med
sjuksköterskorna Mats Granström och
Therese Hagström projektlett den nya
satsningen kring leverpatienter från Sös.

Sös och Nackageriatriken
samarbetar kring leverpatienter
När leverpatienter med alkoholrelate
rade sjukdomar på Sös blivit medicinskt
stabila förs de över från Sös till Nackageriatriken. Där, i en lugnare miljö,
får patienterna fortsatt rehabilitering

rehabilitering för
patienter med alkoholrelaterade
sjukdomar har funnits i många år.
Satsningen har förbättrat vårdkedjan
för dessa patienter och gett bra
resultat. Nackageriatriken har fler
sjukgymnaster, arbetsterapeuter och
dietister och kan lägga mer resurser
på varje patient, säger Mats Karlsson.

– BEHOVET AV BÄTTRE

Urolognätverk ger bättre
vård för urologpatienter
PÅ UROLOGISKA KLINIKEN har man jobbat
med nätverkssjukvård sedan 1980-
talet och har nära kontakt med cirka

”Nivån på vården
behöver anpassas
efter patientens
tillstånd.”
15 privata urologer i Stockholm. Samarbetet gör att patienter som inte kräver
sjukhusets resurser kan omhändertas
och slutbehandlas av öppenvårds
urologerna i nätverket. Samtidigt som
Sös urologiska klinik kan fokusera på
de svårast sjuka patienterna.
ULRIKA WESTLUND är överläkare och
verksamhetschef för Urologiska
kliniken på Södersjukhuset.
– Vi ska göra det vi är bra på och
mycket utredning av patienter kan
göras utanför Sös. Behöver en patient
till exempel sedan opereras kommer
han eller hon till oss. På så sätt
utnyttjas resurserna på bästa sätt och
alla patienter blir omhändertagna på
rätt vårdnivå.

•
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Kranföraren Sanna
fokuserar på nästa moment:
”Jag ser aldrig det färdiga
resultatet, utan jobbar
med stommen, de bärande
delarna i huset.”

Hej
bygget!
Det råder febril aktivitet på bygg
arbetsplatsen och ljudnivån är
tidvis hög. Berget bakom sjukhuset
låg nyligen fullt synlig, men döljs
nu av armeringsjärn och betong.
Framtidens Sös börjar ta form.
TEXT SOFIA SJÖMAN WAAS
FOTO TORKEL EKQVIST OCH RAINER TIHVAN
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BILDREPORTAGE /

Våning för våning tuggas de uttjänta huskropparna ned. Allt material
ska återvinnas, marken saneras från olja och kemikalier.

Utsättaren ser till att bygget uppförs rätt med tanke på
stommens placering och höjd m.m. Allt ska passa ihop.

Tre toppmoderna
byggnader som
bland annat rymmer
akutsjukvård, slutenvård
och ett sista avsked.
Varje vecka kör 1 000 transporter till och från Sös,
tungt lastade med stomdelar av stål och betong,
grus för återfyllning och VA-ledningar.

/ BILDREPORTAGE

Byggnadsarbetare är en bristvara precis
som vårdpersonal. Här jobbar arbetare från
Polen, Nya Zeeland och Litauen.

HÖGA MILJÖMÅL
De nya husen ska byggas klimat
smart och miljöcertifieras enligt
systemet Miljöbyggnad. Stor vikt
läggs vid val av material, inomhus
miljö och energikällor.

En modern timmerman (byggnadssnickare) har
blick för detaljer som formsättning och
armering inför gjutning av väggar.

En fantastiskt utsikt. – Roddarna i Årstaviken är uppe
tidigt om morgnarna, och det finns många gamla fina
hustak i stan, säger kranföraren Sanna Jansson.

BILDREPORTAGE /

I de nya byggnaderna
kommer sjukvårds
personal och serviceoch driftspersonal
att arbeta.

2011
Beslut om Framtids
planen. Planeringen
för Framtidens Sös
påbörjas.

2013
Flexibla
vårdlokaler
planeras i detalj.

2014
Gamla hus rivs,
provisorier ställs i
ordning. Detaljplanen
överklagas.

2015
Ny detaljplan antas,
byggstart 17 september.
Intensivt sprängnings
arbete hela året.

2016
Grunder gjuts,
stommar monteras.
Två av tre hus tätas för
att klara vintern.

Patientcentrerad vård i ljusa enkelrum
med extrabädd för närstående. Wc/dusch,
taklyft och vårdpanel för gaser.

2017/18
Tekniska
installationer och
inredning. Nya
lastkajen tas i bruk.

2019
Akuten, operation
och vårdavdelningar
driftsätts. Fram
tidens Sös står klart.

/ KOMPETENS

Attrahera, utveckla
och behålla
SATSNINGAR PÅ
KOMPETENS PÅ SÖS

Skapandet av framtidens sjukhus har startat. Det byggs, sprängs, flyttas
och förändras. Och medan bygget pågår behöver sjukhusets medarbetare
och chefer rustas för de nya utmaningarna.
Bra chefer ger
bra medarbetare

SOM EN DEL i arbetsmiljölyftsprojektet

Hållbart medledarskap ska chefer få
svara på en enkät och intervjuas. Syftet
är att kartlägga chefernas uppdrag och
arbetsmiljö.
– Alla medarbetare vill ha en bra chef,
och en bra chef ger hållbara medarbetare
som ger en hållbar verksamhet. Det i sin
tur gör det bättre för våra patienter, säger
Anita Hagelin chefsutvecklare på Sös.
Med undersökningen vill vi ta reda på
hur chefernas arbetssituation ser ut och
vilket stöd de behöver, berättar Anita
Hagelin, chefsutvecklare på Sös.
UTVECKLING AV ARBETSPLATSTRÄFFAR
OCH LEDNINGSGRUPPER

Arbetsmiljölyftsprojektet Samverkan i
praktiken ska se över hur arbetsplats
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träffar (APT) kan utvecklas för att öka
delaktigheten. Medarbetarna ska tycka
att det är rätt frågor som diskuteras
på mötena. Ledningsgrupperna ska få
hjälp att utveckla sina arbetssätt. Det
handlar om att se över arbetsformer
och mötesregler men också vilket
mandat och uppdrag ledningsgrupper
på Sös har.
LÄS MER OM DE BÄGGE PROJEKTEN UNDER
ARBETSMILJÖLYFTET PÅ INTRANÄTET:

www.sos.sll.se/arbetsmiljolyftet
KARRIÄR OCH UTVECKLING
FÖR SJUKSKÖTERSKOR!

Vårdutvecklare, vårdenhetschefer och
HR-avdelningen har tillsammans arbetat
fram en ny kompetensmodell för sjuksköterskor. Modellen ska bli ett verktyg
för att tydligöra vilken kompetens som
behövs i olika verksamheter och gör
det tydligare för sjuksköterskor vilka
utvecklingsmöjligheter som Södersjuk
huset kan erbjuda.

– Det är ett stort kliv framåt, menar Tina
Sjöqvist, vårdenhetschef på ortopeden
som också varit med i arbetet att utveckla modellen. Våra sjuksköterskor
sporras att vidareutbilda sig och stanna
här, istället för att söka nya utmaningar
på andra sjukhus, säger Tina.
Kompetensmodellen består av sju steg
som beskriver en sjuksköterskas möjliga
utveckling från nyanställd sjuksköterska
till specialisttjänst efter en master- eller
doktorsexamen. Modellen ska också
bidra till att utveckla vården på Sös.
– Hos oss har vi skapat tre nya tjänster
som omvårdnadsledare på vårdavdel
ningarna. En helt ny specialisttjänst med
arbetstid avsatt för att utveckla vården
på avdelningarna, berättar Tina.
LÄS MER OM KOMPETENSMODELLEN FÖR
SJUKSKÖTERSKOR PÅ: www.sos.sll.se/

kompetensmodell
TEXT JOHANNA GRÉEN
FOTO TORKEL EKQVIST

PERSONPORTRÄTT /

Rätt mix

på rätt plats
För att möta framtidens utmaningar ska
vi se över att vi har rätt mix av kompetens
utifrån patientens behov, menar Monika
Samuelsson Södersjukhusets HR-chef.
Sedan den 1 mars är hon också chef
för avdelning eHälsa.

– ATT VARA BÅDE HR- OCH IT-CHEF är en ovanlig

kombination och man kan tro att det är stor
skillnad mellan områdena, men det mesta
handlar faktiskt om ledarskap. Ledarskapsfrågor
intresserar mig och jag är väldigt glad att jag har
fått förtroendet att leda två områden som är
avgörande för att en organisation ska fungera,
säger Monika.
ATT MONIKA FÅR ETT STORT ANSVAR är kanske inte
så konstigt. Hon gillar utmaningar och att prova
nya saker. Innan hon kom till Södersjukhuset
var hon divisionschef för Huvuddivisionen på
Karolinska Universitetssjukhuset, där ingick
15 verksamhetsområden bland annat IT och
medicinsk teknik. Hon ansvarade då för 2 400
medarbetare – lika många som ett halvt Sös.
SOM HR-CHEF VILL Monika se över att rätt kompe
tens finns på rätt plats. Hon använder gärna ordet
mix och menar att utmaningen för framtiden är
att se över vilken mix av professioner och vilken
mix av kompetens som behövs i ett team kring en
patient, för att möta patientens behov.

VISSTE DU DET HÄR OM MONIKA?
Ò 5Hon är utbildad arbetsterapeut och ergonom och
har disputerat inom området neuropatisk smärta.
Ò 5Hon har gjort Halvklassikern sex år i rad.
Ò 5Hon är intresserad av färg och form och när
hon var yngre sydde hon sina egna kläder.
Ò 5Hon är gift och har tre vuxna barn.

– KAN VI TÄNKA ANNORLUNDA än vi gör idag?
Behöver vi andra kompetenser än de vi redan
har? Det är frågor som vi behöver ställa oss för
att lyckas i framtiden, menar Monika. Sedan får
vi inte glömma att medarbetarna är vår allra
viktigaste resurs.
– OM MEDARBETARNA känner sig stimulerade

och utvecklas, då blir det bra!
TEXT JOHANNA GRÉEN
FOTO TORKEL EKQVIST
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/ TVÅ STORA FRAMTIDSPROJEKT

”Engagemanget är viktigt.
Jag vill verkligen att alla
ska känna sig delaktiga
och att det är deras projekt
– inte bara något som
kommer uppifrån.”
STEPHAN SERENIUS,
PROJEKTLEDARE FÖR
OPERATIONSPROJEKTET
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TVÅ STORA FRAMTIDSPROJEKT
TEMAREPORTAGE /

Satsning på

ENDOSKOPI OCH NYBYGGD OPERATIONS
AVDELNING PLACERAR SÖS I FRAMKANT
Stockholm beräknas växa kraftigt de kommande åren,
vilket får stora konsekvenser för hälso- och sjukvården.
På Södersjukhuset pågår just nu två stora satsningar
som ska resultera i en ny modern operationsavdelning
och ett endoskopiskt centrum som samlar all verksamhet
inom området.
med Framtidens
endoskopiska centrum är att bli
Sveriges mest högkvalitativa och
effektiva endoskopiska enhet, med
samlad spetskompetens.

MÅLSÄTTNINGEN

– VI HOPPAS FÅ TILL STÅND ett större
samarbete mellan olika verksamhets
områden på sjukhuset och stärka den
samlade kraften av att arbeta till
sammans, säger Michael Wedén,
överläkare inom internmedicin och
en av två projektledare.
Endoskopiska undersökningar är en
stor och viktig del av Södersjukhusets
verksamhet. I dagsläget är dessa
undersökningar spridda på olika
platser på sjukhuset. Det innebär att
specialistkompetensen finns på flera
ställen och möjligheten till erfaren
hetsutbyte mellan kollegor är liten.
– Framtidens endoskopiska centrum
ska vara ett Centre of Excellence,
där personalen kan utvecklas i sin
profession. Det kräver dedikerad
personal och rätt förutsättningar för

att verksamhet och forskningsmöjlig
heter ska vara fruktsamma, säger
Ted Leinsköld, överläkare inom kirurgi
och projektledare tillsammans med
Michael Wedén.
– Med samlad kompetens kommer
vi att kunna nå en högre nivå i
verksamheten. Vi kan också tillvarata
personalens erfarenhet på ett bättre
sätt. Det kommer också bli möjligt för
sköterskor och läkare att specialisera
sig inom endoskopi, säger Michael
Wedén.
Förhoppningarna är att Framtidens
endoskopiska centrum ska leda till
ökad produktion, smartare användning
av teknisk utrustning och effektivare
vård.
– Vinsterna för den enskilda
patienten är att det blir kortare
ledtider. Den ökade specialiseringen
kommer så klart också patienten till
gagn, säger Ted Leinsköld.
I förlängningen kommer centrumet
att satsa mer på forskning och på att
utbilda nya endoskopister. »
V I PÅ S Ö S 2 / 2 0 1 6
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De två projektledarna
Ted Leinsköld och Michael Wedén
arbetar tillsammans med
Framtidens endoskopiska centrum.

»

– Vår största förhoppning är att vi kan
öka effektiviteten, tillgängligheten och
kvaliteten, säger Ted Leinsköld.
att
utveckla arbetssätt som på bästa sätt
utnyttjar möjligheterna i de nya
lokalerna som nu börjat byggas.
Visionen är att skapa en operations
avdelning i världsklass, där person
centrerad vård bedrivs av professionella
och engagerade medarbetare.
– Engagemanget är viktigt. Jag vill
verkligen att alla ska känna sig
delaktiga och att det är deras projekt
– inte bara något som kommer
uppifrån, säger Stephan Serenius,
överläkare inom Anestesi/IVA och
projektledare för operationsprojektet.
Den nya operationsavdelningen som
ska stå klar 2019 kommer bestå av
stora, flexibla operationssalar med
modern teknisk utrustning. Verksam
heten delas upp i ett elektivt flöde, för
planerade operationer, och ett flöde för
akuta operationer. Det kommer också
att finnas speciella salar för utbildning.
Nuvarande dagkirurgen kommer
också att flytta in i samma byggnad
som övriga operationsavdelningen.

OPERATIONSPROJEKTET SYFTAR TILL
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– Lokalerna vi har idag är inte ändamåls
enliga så det kommer att bli ett stort lyft.
Fördelarna med uppdelningen är att
patienter som har en planerad operation
i många fall kan komma direkt hemi
från utan att behöva skrivas in på en
avdelning först, säger Stephan Serenius.
operationsavdelning
kommer att påverka flera verksamhets
områden på sjukhuset eftersom
verksamheten är så stor. Stephan
Serenius tror också att arbetsmiljön
kommer att förbättras och kompetens
nivån höjas – han gör en jämförelse
med fotboll:
– Vi är idag ett fotbollslag men vi
sitter i olika omklädningsrum. Om
vi kunde jobba mer tillsammans som
ett lag skulle det bli så mycket bättre.
Idag tillåter inte våra lokaler det och
kompetensen är utspridd, säger
Stephan Serenius.

EN EFFEKTIVARE

DE NYA ARBETSSÄTTEN är teaminriktade
och man planerar att ha en övergri
pande ledningsfunktion. Till stöd för
det nya sättet att arbeta tillkommer
olika typer av IT-lösningar och tydliga
kommunikationsstrukturer.

– Rapportering enligt etablerad
standard, säkra larmfunktioner och
planeringsverktyg – och inte minst
stora, topputrustade lokaler där
personalen arbetar i sammansvetsade
team – kommer att göra vården
säkrare, säger Stephan Serenius.
När den nya avdelningen är i bruk
kommer vårdavdelningarna bli
avlastade och förhoppningsvis
kommer man att kunna genomföra
fler operationer. Färre patienter som
läggs in på en avdelning minskar
också risken för vårdrelaterade
infektioner.
– Jag skulle vilja framhålla perso
nalen på operationsavdelningen.
Vi har redan idag utomordentligt
professionella och kompetenta medarbetare på alla nivåer. Om några år
får vi toppmoderna lokaler. Lyckas vi
integrera detta med nya arbetssätt,
vilket jag är övertygad om att vi kommer
att göra, finns det ingen anledning att
tro att vi inte kommer att nå vår vision,
säger Stephan Serenius.

•

TEXT ANJA STEIBER
FOTO TORKEL EKQVIST

SÖS & OMVÄRLDEN /

eHälsalyftet
SKA ÖKA VÅR DIGITALA
KOMPETENS

KOPPLAT TILL FRAMTIDENS vårdinforma

Inom programmet 3R-Framtidens vårdinformationsmiljö använder man sig av
10 skilda patientscenarier för att få fram vilket informationsbehov som finns
runt olika patienter i vårdflödet.

Vilka digitala tjänster
behöver finnas inom vården?

Programmet FRAMTIDENS VÅRD
INFORMATIONSMILJÖ, 3RFvm, går ut på att
utveckla en hållbar och modern informa
tionsmiljö för hälso- och sjukvården,
med väl fungerande digitala tjänster
utifrån invånarens, patientens och
vårdens aktörers behov. Det är en stor
satsning. Region Skåne, Stockholms
läns landsting och Västra Götalands
regionen driver gemensamt program
met, i samverkan med 108 kommuner,
olika myndigheter, organisationer och
förbund.

Onkologin
till Sös

Det man hittills har tittat på inom
programmet är informationsbehovet
runt patienten i vårdflödet idag och i
framtiden. Fem medarbetare från Sös
har tillsammans med andra sjukhus och
patienter beskrivit informationsbehovet
genom 10 olika patientscenarier: Den
gravida kvinnan, hennes barn och partner;
Barn med ont i magen; Den friska
invånarens kontakt med vården;
Diabetespatienten; Den deprimerade
patienten; Bröstcancerpatienten; Stroke
patienten; Multisjuk äldre; Bussolycka med
flera skadade; Läkemedelsprocessen.
Följ programmet 3R – Framtidens
vårdinformationsmiljö på 3RFvm.se

tionsmiljö (se notisen här bredvid) drivs
nu projektet eHälsalyftet. Det är ett
EU-finansierat kompetensutvecklings
projekt som handlar om att höja
e-hälsakompetensen hos medarbetare
inom Stockholms läns landsting så att
alla känner sig bekväma med både de
e-tjänster som redan finns och de som
är på gång framöver inom vården. Den
digitala utvecklingen sker snabbt och
vården och vi medarbetare behöver
hänga med. Vi behöver lära oss mer om
de nya tjänsterna men också diskutera
nyttan, möjligheterna och eventuella
hinder som kommer med dem.
PÅ Sös ÄR NU nio processhandledare
utsedda för att driva eHälsalyftet
tillsammans med utvecklingsledare från
varje verksamhetsområde. Till hösten/
vintern kommer alla medarbetare att bli
inbjudna till dialogseminarier för att
diskutera hur vi ska dra nytta av
digitaliseringen inom vården. Kommuni
kationsstrategen Erica Löfstedt på
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
är en av processhandledarna.
– JUST NU JOBBAR några av oss process

handledare med att ta fram material till
de första dialogseminarierna som
primärt kommer att handla om journal
via nätet och e-tjänsterna på 1177. Fram
till slutet av 2018 kommer alla medar
betare att ha deltagit i tre olika dialog
seminarier om digitalisering inom
vården, säger Erica Löfstedt.

I DECEMBER 2015 beslutade landstingspolitikerna att den medicinska

onkologin går över från Karolinska universitetssjukhuset till Södersjukhuset.
Förberedelserna inför övergången i oktober pågår nu för fullt.
– Att onkologin kommer tillbaka till oss igen betyder att vi kan förbättra
vården för våra cancerpatienter, säger Ulf Norming, projektledare för
verks amhetsövergången.
TEXT CARIN STRÖM ILLUSTRATIONER ANNA BAUMGARTEN OCH TOVE HENNIX
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/ ÖGONBRYNSHÖJANDE INGENJÖRSKONST

Framtidens teknik
KOMMER TILL SÖDERSJUKHUSET

Positioneringssystem för
medicinteknisk utrustning

Samlat styrsystem
för rumsfunktioner

– AVDELNINGEN FÖR MEDICINSK TEKNIK, MTA,

– FÖR ATT FÅ UPP EN RÖNTGENBILD på en

har ofta svårt att hitta sin utrustning på
sjukhuset när den ska uppdateras,
servas eller bytas ut. I framtiden
kommer vi att kunna spåra den med ett
positioneringssystem. Varje maskin får
en egen dosa, som man kan följa via en
slags inomhus-gps, där wifi används
istället för satelliter, säger Andreas
Bjärkmar, projektledare på Program
kontoret.
Systemet skulle även kunna användas
för andra behov – när man vill hitta den
anestesiläkare som är närmast, eller för
att ta reda på om patienten är kvar på
röntgen eller på väg tillbaka.

skärm idag, måste jag gå fram till den
apparaten. Ibland behöver jag koppla
om en kabel på andra sidan rummet,
berättar Carolina Kroon Frisendahl,
MT-samordnare och endoskopiassistent
på Kirurgoperation.
Med ett nytt styrsystem samlas allt
på en monitor – till exempel temperatur,
luftflöden, ljus, och bild. Kablarna är
inbyggda i väggen, och allt styrs från
samma skärm.
– Men det bästa är att vi får en och
samma kontaktperson för alla funktioner
som är kopplade till monitorn – istället
för att hålla reda på en massa olika
leverantörer.

Ny smågodstransportör
SNART KOMMER EN MODERN rörpostanlägg

ning, en så kallad smågodstransportör,
till Sös. Systemet kommer att kunna
skicka prover och blod mellan avdelningar,
KUL (Karolinska Universitetslaboratoriet)
och transfusionsmedicin.
– Eftersom det inte är möjligt att bygga
ut det gamla systemet, så bygger vi ett
helt nytt. Det här effektiviserar hante
ringen av prover och blod som ska
transporteras inom hela Sös, säger
Åsa Lundmark, projektledare på Locum.
TEXT YLVA WERLINDER

Självgående robotar
I FRAMTIDEN KOMMER du kanske att få se robotar köra omkring med gods på Sös.
Just nu undersöker man möjligheterna för Sterilcentrum att testa detta.
– Robotarna skulle då kunna användas för att transportera sterilt och smutsigt
gods mellan verksamheterna. Men också till andra saker, som att hämta eller
lämna läkemedel, berättar Per Löfqvist, projektledare Programkontoret.
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PERSONPORTRÄTT /

Apparaterna
ska vara anpassade
för människorna

medicinsk-teknisk ingenjör och delprojekt
ledare på Programkontoret, med ansvar för att skaffa utrustning till Anestesi och pre-/postoperation. Hon arbetar också
med att underhålla den utrustning som redan finns på sjuk
huset, i sitt arbete på avdelningen för medicinsk teknik (MTA).
Genom det har hon många kontakter ute på Sös, som hon har
stor nytta av.

LINDA LAMPÉN ÄR

– OFTA KOMMER BEHOVET UTE i verksamheten först och ger idéer till

nya inköp, men det kan också vara vi ingenjörer som har en idé kring
ny utrustning, som vi lyfter med verksamheten, berättar Linda
Lampén. I rollen som projektledare för MT/IT, hanterar Linda och
hennes ingenjörskollegor många komplexa uppgifter. Det handlar
bland annat om att tänka nytt och visionärt kring hur vi vill jobba i
framtiden – det kluriga är bara att det kan handla om situationer
som vi idag inte vet allt om. Självklart är det då viktigt att samverka
med de verksamheter som ska ha den nya utrustningen.
HUR HAMNADE DU HÄR?

– Jag har alltid varit intresserad av hur saker funkar, och hur
människa och teknik hänger ihop. Min utbildning gav mig den
kopplingen och det gillade jag. Och jag är så glad över att jobba
på ett sjukhus – då får jag komma nära där grejerna används!
Att kunna påverka vilken utrustning vi faktiskt ska köpa in, och
samtidigt kunna vara med och meka med dem praktiskt, det
nämner Linda Lampén som det roligaste med sitt jobb.
– ATT SE TILL HELHETEN och vara med och arbeta för hela Sös, det
trivs jag med. Drömmen är att all utrustning ska vara funktionell,
smidig och användarvänlig. Jag vill att apparaterna ska vara
anpassade för människorna och för det som ska göras. Inte tvärtom!
TEXT YLVA WERLINDER FOTO TORKEL EKQVIST

Ò PÅ PROGRAMKONTORET ARBETAR många ingenjörer,
eftersom Sös ska införskaffa ny medicinteknisk
utrustning, till ett värde av ca 740 mkr.
Ò DESSA INVESTERINGAR STÅR för en fjärdedel av hela
investeringen i de nya byggnaderna (3,2 mdkr).
Ò EFTER ATT PROGRAMKONTORET upphör år 2018/2019
kommer alla MT-ingenjörer som arbetat här att
vara värdefulla för att föra vidare sin kunskap om
den nya utrustningen och hur vi kan använda den.
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/ HÄLSOTEAMET TIPSAR

Hållbarhet
på framtidens
arbetsplats!
Att vara ständigt uppkopplad och ständigt nåbar är något vi vant oss vid.
Gränslösheten beror inte enbart på tekniken. Vi förväntas prestera mer. Karriär.
Familjeliv. Många bollar i luften, allting går mycket snabbare. När vi tar med oss
jobbet hem, i mobilen eller i tanken, blir det svårt att hitta den välbehövliga vilan.
Hälsoteamet på Sös satsar friskt och tipsar om hur du lättare kan sätta gränser!
TEXT YLVA WERLINDER

1

MOBILFRIA ZONER. Måste du alltid ha mobil-

telefonen tillgänglig? Testa att lägga undan mobilen
när du exempelvis har rast, vid måltider eller i
hemmet. Lägg istället fokus på det du gör just nu.
Njut av maten, vila på rasten och må bra av
känslan att inte ständigt behöva vara tillgänglig.

GRÄNSDRAGNING MELLAN ARBETE & FRITID. Jobba när du
jobbar, var ledig när du är ledig. Fördela energin mellan
dina roller; arbete, familj, fritid. Låt inte allt flyta
samman. Inför en fysisk plats där du släpper tankar på
jobb, gärna på vägen hem. Är du ständigt någon annan
stans i tanken är det lätt att missa det som sker i nuet.
Stanna upp 10 sekunder. Ta ett djupt andetag. Fokusera
på det som är viktigt just nu, låt det andra vänta.

ktivitet
När en a f ylld
st
känns lu nde
a
och rogiv u
d
r
– då ha
t!
hittat rät
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GÅ TILL DINA SMULTRONSTÄLLEN. Var känner
du dig som mest avkopplad? Där du samlar
energi och kan känna dig helt ledig! Vad får
dig att känna dig lugn? Fundera ut platser
eller en aktivitet. Unna dig fler egna
stunder i sommar!

MITT SÖS /

Glad
sommar
!

/ MITT SÖS

Vill du bli krisstödjare

Dagens ros!

i Sös PKL-organisation?

MOTTAGARE: Johnny & Robert
(ordningsvakterna)
ROS: Tack för all hjälp söndag
den 15/5, det var en natt full
av händelser där ni fick jobba lite
extra med lite brandalarm men
framför att för att ni fick ut mig
ur hissen! Tack!

Sjukhusets psykologiska katastrofledningsgrupp,
PKL, ansvarar för det psykologiska och sociala
omhändertagandet i det katastrofmedicinska arbetet
vid en stor olycka eller katastrof. Nu söker vi fler
krisstödjare.

EMELIE.O NATTUSKAN, AVD.82
MOTTAGARE: Robert i växeln

SOM KRISSTÖDJARE kan du komma att kallas in

ROS: För att du sjunger så trevligt!

vid en stor olycka eller katastrof för att möta
människor i akut kris i direkt anslutning till
händelsen. Krisstödjarna brukar vara kuratorer
och psykologer anställda på Sös eller personal
inom BUP och psykiatri inom sjukhusets upptag
ningsområde.

VO AKUT
MOTTAGARE: Thomaz Svedlöf
ROS: Thomaz – alltså vilken kille
– som bakar världens godaste
citronpaj för att fira internationella
kvinnodagen. TACK!

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT BLI KRISSTÖDJARE?

KOLLEGORNA PÅ ANESTESIN PLAN 6

Kontakta Södersjukhusets samordnande kurator
och PKL-samordnare Christina Ling,
christina.ling@sodersjukhuset.se, 08-616 20 69

MOTTAGARE: Lars
ROS: Tack världens bästa Lars för att
du alltid fixar, donar och ser till att
både bebisarna och personalen mår
bra :) och tack för pizzan i torsdags
och för att du alltid får oss att
skratta! Du är ovärderlig!

TEXT CARIN STRÖM

”Jag är imponerad
och oerhört tacksam!”
PÅ SÖDERSJUKHUSETS FACEBOOK-SIDA

kommer det regelbundet in feedback
från patienter som vårdats på sjukhuset.
Det är ibland ris, men ofta mycket ros.
Som den patient som i en recension den
26 april gav Södersjukhuset högsta betyg:

”JAG FICK IDAG ett frågeformulär från SLL

TJEJERNA PÅ NEO

kring min operation och vårdavdelning 56.
Ifyllt och klart! Genomgående högsta
betyg! Jag blev så glad att jag fick
möjlighet att delta, då jag är så imponerad
av det dygn jag blev omhändertagen.
Fantastiskt modernt, professionellt,
omtänksamt samt med samma stora
empati från all personal. Jag är imponerad
och oerhört tacksam! Tack!”

MOTTAGARE: Personalen på
Biblioteket
ROS: Tack för att ni alltid hjälper till
så tålmodigt med allt ifrån artikel
sökningar, till att beställa hem
böcker! Ni underlättar livet!

Carin Ström
skribent
carin.strom@
sodersjukuset.se

REDAKTIONEN
Ylva Hermansson
redaktör
ylva.hermansson@
sodersjukuset.se

Anja Steiber
skribent
anja.steiber@
sodersjukuset.se

Sofia Sjöman-Wass
skribent
sofia.sjoman-waas@
sodersjukuset.se

Ylva Werlinder
skribent
ylva.werlindert@
sodersjukuset.se

Johanna Gréen
skribent
johanna.green@
sodersjukuset.se

Torkel Ekqvist
fotograf
torkel.ekqvist@
sodersjukhuset.se

ST-LÄKARE PÅ KVINNOKLINIKEN

Vi på SÖS
Vi på Sös är magasinet för oss som jobbar på Södersjukhuset. Har du tips om någon intressant medarbetare,
något spännande projekt eller bara en tanke om vad du
skulle vilja se mer av i tidningen – hör gärna av dig till
oss på kommunikation@sodersjukhuset.se.
Nästa nummer kommer i höst. Håll utkik!
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TEMA FRAMTIDENS SÖS

Planering
ger mer resurser
– Produktionsstyrning handlar om vad vi
ska göra för vård och när vi ska göra det,
inte hur vi ska göra det. Det senare vet
verksamheterna bäst själva, säger Thomas
Arnhjort, chefläkare på Södersjukhuset och
ansvarig för den produktionsstyrning som
nu pågår kring operationsverksamheterna
och för Sös totala antal vårdplatser.

GENOM PRODUKTIONSSTYRNING ska sjukhuset utnyttja sina resurser

på bästa sätt så att både patienternas vård och arbetsmiljön för
personalen blir bra. Mycket handlar om att analysera den vård
statistik som finns för att kunna göra allt i rätt tid.
– Vi ska gå från bemanningsstyrd produktion till produktions
styrd bemanning och hjälpa patienterna när de behöver hjälp,
inte när vi har personal för det, fortsätter Thomas.

PATIENTERNAS UPPSKATTADE BEHOV, som omvandlats till sjuk
husets uppdrag med tillhörande budget, styr alltså planeringen
av sjukhusets kapacitet. Till exempel hur många vårdplatser,
operationssalar och personal som ska finnas tillgängliga vid olika
tidpunkter. Det akuta flödet är ganska stabilt över tid (även om det
kan variera från dag till dag), medan det elektiva flödet har större
variation (beroende på att vi till exempel planerar för ett lägre
elektivt flöde under sommaren). Analyserar vi flödena i detalj kan
vi hitta sätt att hinna vårda fler.
– IDAG SKRIVS FLEST PATIENTER in på avdelning efter kl. 17, när vi

har som minst personal, säger Thomas. Sker det före kl. 15 istället
ser vi att vi (och patienterna) vinner ett helt vårddygn. Vi har också
mycket att vinna på att samplanera och utvärdera vår vårdproduktion,
verksamhetsområden och enheter emellan. Både långsiktigt
men också per månad och vecka. Och genom statistiken lära av
varandra: Hur gör ni för att nästan inte ställa in några operationer?
TEXT YLVA HERMANSSON FOTO TORKEL EKQVIST

Foto från Dagkirurgens dagliga morgonmöte där de stämmer av dagens program.

Och har vi rätt kompetens på plats?
Produktionsstyrning handlar om vad vi ska göra för vård och när vi ska göra det, säger chefläkare
Thomas Arnhjort här ovanför. Men vem ska då utföra vården? Möt Södersjukhusets HR-chef
Monika Samuelsson på sidan 19, där hon pratar om rätt mix av kompetens på rätt plats.

Läs mer

!
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