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ÅRSRAPPORT KVALITET

Capio Specialistklinikers
kvalitetsår 2018
Capio Specialistkliniker bedriver huvudsakligen specialistvård på uppdrag av landsting och regioner i Sverige.
Oavsett lokalisation och specialitet tar vår verksamhet
utgångspunkt i patienternas behov och livssituation i
enlighet med den modell som hela Capio arbetar utifrån.
Detta innebär att vi har ett starkt och tydligt fokus på
att tillhandahålla bästa möjlig kvalitet i den vård som vi
dagligen utför.
Inom medicinen finns en tydlig trend mot ökad specialisering, vilken vi inom Capio Specialistkliniker också
är en del av. Bakgrunden till denna utveckling finns i att
ökad specialisering ger förutsättningar till ännu bättre
vårdkvalitet, inklusive ökade möjligheter att på bästa
sätt förstå patienternas behov och livssituation. Under
2018 var verksamheten inom Capio Specialistkliniker
därför grupperad i fem patientområden; geriatrik, lokala
sjukhus, ögonsjukvård, psykiatri samt övriga somatiska
specialiteter.
Oavsett specialistområde är det av yttersta vikt att
kvalitetsarbetet sker systematiskt, vilket innebär att vi
mäter kvalitet, sätter kvantitativa mål och följer dessa i det
dagliga vårdarbetet såväl som på patientgruppsnivå. Det
är viktigt att kvalitetsindikatorerna mäts regelbundet och
delges medarbetarna närmast patienterna i närtid så att
man kan lära av resultaten. En tydlig organisation möjliggör
att lokala chefer och medarbetare har förutsättningar för
att arbeta med kontinuerliga förbättringar och där det så
behövs även göra förändringar.
I arbetet med kvalitet använder vi Capios övergripande
modell och benämning för kvalitetsindikatorer (QPI). Capio
delar in kvalitetsresultaten i tre huvudgrupper, det kliniskt

observerbara resultatet (CROM), det av patienten upplevda resultatet av behandlingen (PROM) och patientens
upplevelse i samband med behandlingen (PREM). Förutom
inrapportering till nationella och regionala kvalitetsregister
följer vi internt utvalda kvalitetsindikatorer inom de olika
patientområdena. Med en bred palett av specialistvård är
det givetvis så att exempelvis CROM ser olika ut inom t.ex.
ögonsjukvård jämfört med psykiatri. Inom våra respektive
patientområden arbetar vi därför med kvalitetsindikatorer
som är relevanta för just områdets patientgrupper.
I enlighet med Capios övergripande sätt att arbeta är det
inom Capio Specialistkliniker tydligt att kvalitet inte bara
medför goda medicinska resultat och en bra patientupplevelse. Det möjliggör också ett effektivt resursutnyttjande
och att fler patienter kan erbjudas samma goda vård
utan onödig väntan. Ett exempel på detta är hur vi inom
geriatriken arbetat aktivt med att förebygga förekomsten
av trycksår och vårdrelaterade infektioner, vilket starkt
bidragit till förkortning av vårdtider och att fler patienter
på så sätt kunnat erbjudas vård.
Vår ambition är att kontinuerligt utveckla vår kvalitet.
Vi ser att vårt CPI-arbete, det vill säga vårt kontinuerliga förbättringsarbete för att ständigt utveckla våra
standardiserade arbetssätt i syfte att öka kvaliteten och
möjliggöra bästa möjliga resursutnyttjande, skapar direkt
patientnytta. I denna kvalitetsrapport beskrivs ett antal
exempel på hur vi inom Capio Specialistkliniker bedriver
detta utvecklingsarbete.
Peter Holm
AFFÄRSOMRÅDESCHEF
CAPIO SPECIALISTKLINIKER
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Capio Geriatrik Dalen
Capio Geriatrik Dalen har fram till 2018-10-31
utfört geriatrisk slutenvård samt minnesmottagning på Dalens sjukhus. Vi erbjuder även
fortsättningsvis palliativ vård, ASIH samt
rehabilitering i öppen- och slutenvård på
uppdrag av SLL. Slutenvårdsrehabiliteringen
utförs på Saltsjöbadens sjukhus.
Vi tar emot inneliggande patienter från hemmet respektive
akutsjukvården, i behov av rehabilitering, geriatrisk eller
palliativ vård, minnesutredningar, samt rehabiliteringsoch bedömningsinsatser för primärvården. Vi bedriver
också avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Merparten
av våra inneliggande patienter är äldre, multisjuka, sköra
och inte sällan kognitivt sviktande. ASIH-patienterna har
behov av avancerade sjukvårdsinsatser som kan utföras i
hemmet. Våra öppenvårdsverksamheter tar emot patienter
för utredningar och behandlingar på Dalens sjukhus, men
har också möjlighet att göra hembesök när så behövs.
Vid planering av verksamheten och även utveckling av
nya verksamheter så går vi igenom hela Capio-modellen, men med tyngdpunkt i patientbehoven samt de fyra
hörnstenarna för kvalitet. Utan dessa (det vill säga att vi
ser ett behov hos patienterna och att vi har eller tror oss
kunna skapa förutsättningarna för att bedriva vården enligt
hörnstenarna) så har vi inte förutsättningar att skapa nya
verksamheter.
Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierade enligt
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Olof Lundblad

Dag Salaj

VD, VERKSAMHETSCHEF
BASGERIATRIK

CHEFLÄKARE

Vår verksamhet i siffror
Besöksstatistik
Basgeriatrik
Minnesmottagning

5 500 vårdtillfällen
487 utredningar

ASIH

74 096 vårddygn

SPSV

5 369 vårddygn

Rehab öppenvård

25 174 besök

Rehab slutenvård

950 vårdtillfällen

Antal medarbetare

ca 900

Status QPI:er
Indikator

4

Typ av QPI

Utfall Capio 2018

Utfall Capio 2017

Åter in inom 10 dagar,
geriatriken

CROM

8,4 %

8,1 %

Andel patienter som
rekommenderar, kliniken

PREM

95 %

96 %

Andel patienter som
rekommenderar,
Minnesmottagningen

PREM

99 %

97 %

Andel patienter som
rekommenderar, Rehab

PREM

96 %

98 %

Andel som har förtroende för
verksamheten, Saltsjöbaden

PREM

98 %

-
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Kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete
Capio-modellen förutsätter att kvalitetsarbetet är integrerat
i planeringen, ledningen och styrningen av verksamheten,
varför ansvaret för att utveckla och följa upp kvaliteten
ligger i chefslinjen. Till stöd för chefer och ledare finns en
kvalitetsgrupp bestående av chefläkare, kvalitetsutvecklare, en enhetschef och en miljösamordnare.
Våra vårdavvikelser hanteras i avvikelsehanteringssystemet Centuri. De handläggs av enhetschef och enhetsansvarig läkare. Allvarligare händelser utreds med
händelseanalyser och i förekommande fall sker anmälan
till IVO. Kvalitetsgruppen går regelbundet igenom avvikelserna och ger chefer och ledare stöd i arbetet med
avvikelserna.

Kvalitetsregister

Myndighetsärenden samt patientnämnden och Löf
Ärenden från Patientnämnden

2

Ärenden från IVO

2

Ärenden anmälda enligt lex Maria

0

Ärenden från Löf

0

Fokus för kvalitetetsarbetet 2019
De verksamheter som utgjort Capio Geriatrik Dalen är del
av en omfattande omorganisation där ett nytt affärsområde
inriktat på Äldre och Mobil vård tillkommit. Omorganisationen sker vid årsskiftet 2018/19.
Vi räknar med att kvalitetsarbetet 2019 kommer fokusera helt på att integrera våra system och harmonisera
arbetssätten med verksamheterna i det nya affärsområdet.

Våra verksamheter rapporterar till följande kvalitetsregister:
•

SveDem

•

Svenska palliativregistret

•

Amputationsregistret
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Capio Geriatrik Nacka
Capio Geriatrik Nacka erbjuder geriatrisk
specialistvård. Auktorisation finns inom
vårdval för avancerad sjukvård i hemmet
(ASIH) samt för specialiserad palliativ
slutenvård (SPSV).
Verksamheten bedrivs huvudsakligen på Nacka närsjukhus.
Våra geriatriska patienter är biologiskt åldrade med
funktionell svikt och många är beroende av andra för att
klara sitt dagliga liv. Flera är multisjuka och har försämrats i
sitt hälsotillstånd, andra är i behov av rehabilitering. En del
kommer för att de har behov av fortsatt vård efter vård vid
akutsjukhus och tillståndet fordrar ett geriatriskt multiprofessionellt teamarbete. De vanligaste huvuddiagnoserna
hos våra patienter är hjärtsvikt, lunginflammation, KOL,
fraktur, hjärninfarkt eller förvirring. Vi utreder även patienter
med misstänkt minnessjukdom.
På ASIH vårdar vi patienter som är i behov av avancerad
sjukvård i hemmet. Inom ramen för SPSV tar vi emot vuxna
patienter vars behov av palliativ vård bara kan tillgodoses
i sluten vårdform. Patienter i livets slutskede som vårdas
i hemmet har högsta prioritet.
Verksamheten är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015
och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 samt arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001.
Vår verksamhet i siffror
Besöksstatistik
Basgeriatrik slutenvård
Basgeriatrik öppenvård

2 797 vårdtillfällen
2 164 besök

SPSV

4 037 vårddygn

ASIH

35 649 vårddygn

Antal medarbetare

Björn Sjögren

Nathalie Morén

VD, VERKSAMHETSCHEF

CHEFLÄKARE

Kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete
Allt kvalitetsarbete är en naturlig del, integrerat i verksamheten. Alla medarbetare är ansvariga för att utveckla
kvaliteten inom sina områden. Gemensamma projekt/
utvecklingsarbeten leds oftast av verksamhetsutvecklare
i samarbete med chefläkare och IT. En riskanalys med
aktivitetsplan görs för att se vilka som påverkas och vilka
resurser som behövs.
Alla avvikelser hanteras i vårt avvikelsesystem som
alla anställda har tillgång till. Avvikelsen utreds omedelbart eller senast inom en vecka. Behöver händelseanalys
göras överlämnas ärendet till verksamhetsutvecklaren. En
gång per månad träffas alla utredare (enhetschefer och
chefläkare) tillsammans med verksamhetsutvecklarna för
att delge de andra utredarna om avvikelser som kan vara
av intresse och för att förhindra att samma sak händer
på en annan enhet. Verksamhetsutvecklaren går igenom
samtliga avvikelser innan mötet och tar upp de avvikelser
som berör andra, där flera enheter är inblandade eller är
av systemkaraktär. Verksamhetsutvecklare stänger alla
avvikelser efter genomgång.
Vår målgrupp geriatriska patienter har till följd av sviktande hälsa en hög risk för att falla. För att förebygga fall
och skador på grund av fall arbetar vi preventivt i projektform (”SE UPP”). Trots intensivt arbete med detta har vi
en relativt hög andel patienter som faller under vårdtiden
varför Fallprevention blir ett av 2019 års fokusområden.

ca 200

Status QPI:er
Indikator

6

Typ av QPI

Målvärde Capio 2019

Utfall Capio 2018

Utfall Capio 2017

Andel patienter med hos oss
uppkomna trycksår

CROM

Utgår

0,4 %

0, 6 %

Andel patienter med VRI under
vårdtid

CROM

Utgår

4,5 %

4,5 %

Andel patienter med fall under
vårdtid

CROM

7%

7,8 %

8,0 %

Andel patienter som får
oplanerad KAD

CROM

Utgår

0%

0%

Andel som är nöjda med
bemötande

PREM

95 %

97,3 %

94,1%
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Kvalitetsregister

Fokus för kvalitetsarbetet 2019

Verksamheten rapporterar till:
•

Svenska palliativregistret

•

SveDem

•

Cancerregistret

•

SmiNet

Myndighetsärenden samt patientnämnden och Löf
Ärenden från Patientnämnden

3

Ärenden från IVO

3

Ärenden anmälda enligt lex Maria

1

Ärenden från Löf

1

•

Fallprevention

•

Personcentrerad vård

•

Utskrivningsprocess enligt ny lag om samverkan
vid utskrivning från slutenvård

•

Patientmedverkan vid inskrivning ASIH

•

Säkra introduktioner för läkare

•

E-handel

Vid årsskiftet 2018/2019 kommer verksamheten att övergå
till det nya affärsområdet Äldre och mobil vård.
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Capio Lundby
Närsjukhus
Sjukhuset bedriver planerad specialistsjukvård
för vuxna inom ett flertal specialistområden. 		
Inom specialiteterna Ögon och Öron Näsa Hals
ges vård även till barn.
Capio Lundby Närsjukhus ligger på Hisingen i Göteborg
med goda kommunikationer till centrum.
Vi är Hisingens närsjukhus men ger också vård till
patienter från hela Göteborg och patienter från andra
landsting. Vi har ett nära samarbete med primärvård, akutsjukvård samt högspecialiserad vård för att patienterna
ska få tillgång till en komplett vårdkedja.
Verksamhet bedrivs inom specialiteterna psykiatri,
internmedicin, kardiologi, diabetologi/endokrinologi,
gastroenterologi/endoskopi, njurmedicin/dialys, kirurgi,
ortopedi, urologi, gynekologi, ögon samt öron-näsa-hals.
Utifrån patientens behov erbjuder vi snabba utredningar,
åtgärder och operationer men också en högkvalitativ vård
för patienter med livslång sjukdom där kontinuitet och ett
holistiskt arbetssätt är nödvändigt för god vård.
Capio Lundby Närsjukhus är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Agnetha Folestad

Ola Blomqvist

VD, VERKSAMHETSCHEF

CHEFSLÄKARE

Vår verksamhet i siffror
Besöksstatistik
Läkarbesök

46 770

Sjuksköterskebesök

20 969

Övriga besök

17 149

Pol op

9 337

Endoskopier

1 092

Operation öppenvård

2 602

Operation slutenvård
Dialyser

444
8 325

Antal medarbetare

ca 200

Status QPI:er
Indikator

8

Typ av QPI

Målvärde Capio 2019

Utfall Capio 2018

Utfall Capio 2017

Diabetes typ 1 HbA1c <52

CROM

44 %

42,1 %

31,3 %

Diabetes typ 1 HbA1c >70

CROM

8%

8,5 %

13,4 %

Diabetes typ 1 Blodtryck <130/80 CROM

52 %

50,2 %

47,0 %

Diabetes typ 1 fotundersökning

CROM

95 %

68,7 %

41,8 %

Infektionsfrekvens 30 dgr
postop samtliga op-spec

CROM

<2%

2,6 %

2%

ACL-index, revision inom 2 år
2005–2015

CROM

<2%

2,0 %

2,0 %

Njurmedicin: Andel patienter
< 80 år i CKD stadium 3 – 4 som
har ett blodtryck < 140/90 mm Hg CROM

72 %

71 %

72 %

KOOS, funktion och knärelaterad
livskvalitet, X-band

PROM

≥ 67 %

67,4 %

67,4 %

Rand 36 – andel deltagare

PROM

85 %

80 %

75 %

Andel som fått tillräcklig
information

PREM

99 %

98 %

Andel nöjda med bemötande

PREM

100 %

99 %

96 %

Andel som kan rekommendera
verksamheten

PREM

99 %

98,6 %

95 %
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Kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete
Vårt uppdrag som vårdgivare är att skapa värde för våra
patienter genom att ge en god vård av hög medicinsk
kvalitet med utgångspunkt från ett personcentrerat
arbetssätt. För att nå våra mål arbetar vi processinriktat
där vi kartlägger, ständigt förbättrar och följer upp vårdens
resultat.
Genom internrevisioner och extern oberoende revison
årligen av kvalitets- och miljöarbetet, säkerställer vi att vi
arbetar enligt gällande rutiner och riktlinjer.
Kvalitetsansvaret ingår i linjeansvaret från VD/verksamhetschef till enhetschef. Sjukhusets process- och kvalitetsansvariga person bistår medarbetarna med metodstöd
och uppföljning. Kvalitetsdata rapporteras till kvalitetsregister, följs kontinuerligt upp på enheterna och redovisas
på verksamhetsledningsmöten två gånger per år.
Sjukhuset har ett eget avvikelsesystem som hanterar
patientsäkerhet, klagomål, arbetsmiljö, miljö, leverantörsstörning, säkerhet och informationssäkerhet. Stor vikt
läggs vid orsaksutredning med samtidig riskvärdering för
att undvika upprepning. På sjukhuset finns ett patient
säkerhetsteam som består av chefläkare, kvalitets- och
processansvarig, patientvägledare och enhetschef. Teamet följer upp och bedömer genomförda orsaksutredningar, tar ställning till om en utvidgad händelseanalys
ska genomföras eller om en anmälan ska göras till IVO.
Chefläkaren ansvarar för att hantera anmälningsärenden
och rapportera till verksamhetschefen.

Kvalitetsregister
Sjukhuset rapporterar till ett flertal kvalitetsregister bl a:
•

Svenskt bråckregister

•

Gallrix

•

SNR

•

DOPPS

•

Myndighetsärenden samt patientnämnden och Löf
Ärenden från Patientnämnden

28

Ärenden från IVO

3

Ärenden anmälda enligt lex Maria

1

Ärenden från Löf

46

Fokus för kvalitetetsarbetet 2019
•

Fortsatt utveckla arbetet med att skapa standardiserade, kvalitetssäkrade, personcentrerade
vårdprocesser. Processer för varicer, glaukom och
operation är ex. på processer som är prioriterade
under året.

Gynop-registret

•

Utbildning i processarbete/CPI.

•

Swibreg

•

•

INCA (prostata och blåscancer)

•

Nationella Diabetesregistret

Fortsatt införande och utvecklande av metoderna
Gröna korset och Teach back för att involvera och
göra patienten mer delaktig i patientsäkerhetsarbetet.

•

Digitaliseringen kommer att fortsätta med fokus på
system och arbetssätt som kan öka kvalitet och
delaktighet för patienterna.

•

Utveckla metoder som kan förbättra livskvalitet och
medicinska resultat för patienter som inte får sina
behov tillgodosedda i den traditionellt organiserade
vården.

•

Mobilt kompetensteam för diabetes, ett nystartat
projekt där vi samverkar med vårdcentralerna på
Hisingen för att utarbeta koncept och metoder för
att stötta patienter med diabetes typ 2 med dåligt
behandlingsresultat.

Genom ett målinriktat förbättringsarbete som omfattat
förbättrad medicinsk behandling, ökad användning av
insulinpumpar, förbättrad uppföljning, satsningar på fysisk
aktivitet och förbättrad fotdiagnostik har resultaten i det
nationella diabetesregistret väsentligen förbättrats. Hög
kompetens och kontinuitet i den njurmedicinska verksamheten bidrar till goda resultat. Hög servicenivå med god
tillgänglighet och hög kompetens hos medarbetarna är
viktiga hörnstenar som gör att patienterna i de två enkäter
som genomförs årligen ger återkoppling om stor nöjdhet
med vården på Lundby.
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Capio Läkargruppen
Capio Läkargruppen är ett specialistsjukhus i Örebro som erbjuder
mottagningsverksamhet, dagkirurgi
med möjlighet till slutenvård.

Capio Läkargruppen ligger centralt i Örebro med närhet
till både tåg och buss.
Genom vårt vårdavtal med Region Örebro län kan
patienter i länet söka specialistsjukvård hos oss. Övriga
patientgrupper är patienter från andra län, försäkrings
patienter och privatpatienter. Våra specialiteter är allmänmedicin, allmänkirurgi, fysiologi, gynekologi, handkirurgi/
ortopedi, kardiologi, urologi, ögon, öron-näsa-hals. Vi har
även företagshälsovård, vaccinationsmottagning samt
vårdplanering åt försäkringsbolag.
I vårt uppdrag från Region Örebro län ingår även neuro
psykiatriska utredningar. Denna verksamhet bedrivs av
Capio Hjärnhälsan.
Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierade enligt
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Ann-Mari Gustafsson

Katarina Palm

VERKSAMHETSCHEF

CHEFLÄKARE

Vår verksamhet i siffror
Besöksstatistik
Läkarbesök

28 000

Sjuksköterskebesök

7 000

Psykologbesök

736

Sjukgymnastbesök

2600

Hälsoundersökningar
Vaccinationer

2 100
29 500

Operationer

4 100

Polikliniska operationer

1 000

Vårddygn

182

Vårdskadeärenden i vårdplaneringen

10 920

Antal medarbetare

ca 145

Status QPI:er
Indikator

Typ av QPI

Målvärde Capio 2019

Utfall Capo 2018

Utfall 2017

Kataraktoperation:
Peroperativ skada på bakre
kapseln eller Zonulae

CROM

<0,5 %

0,5 %

0,4 %

Diabetes:
Andel patienter med
HbA1c < 52, typ 2 diabetes

CROM

>76 %

76 %

70 %

Ljumskbråck:
Risk för omoperation inom 7 år

CROM

<2 %

<2 %

<1 %

Tonsilloperation:
Besvären borta efter operation

PROM

>96 %

96 %

82,6 %

Handkirurgi:
Andel patienter nöjda med
bemötandet

PREM

100 %

98 %

98,7 %

Infektionsfrekvens 30 dgr
postop samtliga opererande
specialiteter

CROM

<1 %

0,5 %

0,6 %

Nationell patientenkät 				
- Delaktighet och involvering
PREM
>95
94,5
- Information och kunskap		
>95
89,8
- Respekt och bemötande 		
100
95,5
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Kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete
Capio Läkargruppen erbjuder specialistvård med hög
medicinsk kvalitet, medkänsla och ansvar. Vår vision är
att vara den bästa servicegivaren i Sverige inom hälso- och
sjukvård.
För att säkerställa att vi arbetar enligt gällande riktlinjer och rutiner genomför vi systematiskt interna och
externa revisioner. Ledningssystemet finns tillgängligt på
intranätet och innehåller dokument som styr och stödjer
verksamheten. Ledningssystemet syftar också till att vi
uppfyller krav i tillämpliga lagar och författningar. Vårt
kvalitetsledningsarbete innefattar processer och rutiner
som innebär att vi fortlöpande följer upp, utvärderar och
förbättrar verksamheten för att säkerställa en god och
patientsäker vård av hög kvalitet. Därför är också målen
med kvalitetsarbetet väl förankrade i affärsplanen. Vi har
väl definierade QPI:er och KPI:er som ligger till grund för
uppföljning av verksamheten. För att standardisera och
utveckla våra arbetssätt använder vi oss bl a av CPI:er
enligt Capiomodellen. Påbörjade processer är operation,
sömn, klagomål samt remisshantering. Under 2019 kommer kataraktprocessen att kartläggas. Vi deltar i relevanta
nationella kvalitetsregister i syfte att utveckla och säkra
vårdens kvalitet och vi mäter patientnöjdheten systematisk
genom nationell patientenkät och egna enkäter.
Capio Läkargruppens ledning har det övergripande
ansvaret för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet och
ansvaret följer linjeorganisationen där varje enhetschef
har ansvar för sina enheter. Verksamhetschef och chef
läkare ansvarar för klagomål, avvikelsehantering samt
planering och uppföljning av kvalitetsarbetet. Som stöd
finns en kvalitetsstödjande organisation med miljöombud,
interna ISO-revisorer och IT-förvaltningsgrupp. Vi har en
väl fungerande avvikelserutin och en hög medvetenhet
hos medarbetarna. Avvikelsehanteringen sker i ärendehanteringssystemet Centuri och ärenden handläggs av
internrevisorer och chefläkare. Vid allvarligare händelser
görs internutredning för ställningstagande till IVO-anmälan. Alla medarbetare som arbetar närmast patienterna
har ansvar för att driva och kontinuerligt utveckla förbättringsarbetet samt att rapportera avvikelser man observerar
eller är delaktig i.

Kvalitetsregister

Myndighetsärenden samt patientnämnden och Löf
Ärenden från Patientnämnden

1

Ärenden från IVO

0

Ärenden anmälda enligt lex Maria
Ärenden från Löf

Fokus för kvalitetetsarbetet 2019
•

CPI:er: Utvecklingsarbete med att förbättra och förenkla Centuri som stödsystem för våra processer.
Fortsätta jämföra processer med andra likvärdiga
verksamheter för att hitta förbättringsområden.

•

QPI:er: Kvalitetsmål och miljöaspekter ska kopplas
till processerna.

•

Utbilda och implementera metoden Teach back för
ökad patientsäkerhet.

•

Fortsätta utvecklingen av digitalisering för ökad
tillgänglighet, effektivitet och patientsäkerhet.

•

Kvalitetssäkra täckningsgraden avseende rapporteringen av postoperativa infektioner.

•

Tydliggöra och effektivisera den kvalitetsstödjande
organisationen.

•

Fortsätta mäta patientnöjdheten i egna enkäter.

Läkargruppen rapporterar till:
•

SESAR – Svenska Sömnapnéregistret

•

Nationella kataraktregistret

•

Svenska korsbandsregistret

•

Nationella diabetesregistret

•

Svenskt bråckregister

•

Tonsilloperationsregistret

•

Handkirurgiskt kvalitetsregistret

1
13

ÅRSRAPPORT KVALITET CAPIO SPECIALISTKLINIKER – 2018

11

PSYKIATRI

Capio Hjärnhälsan
Capio Hjärnhälsan erbjuder sina
kunder vård genom ett helhets
koncept med utredning och behandling av patienter med psykisk ohälsa.

Capio Hjärnhälsan genomför neuropsykiatriska utredningar via avtal med Region Örebro län samt landstingen
Sörmland och Västmanland. Utredningarna genomförs i
nära samarbete med respektive regions och landstings
barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri. Idag
bedriver vi verksamhet vid en mottagning på Kungsgatan
i Stockholm, en mottagning på Stortorget i Malmö samt
en mottagning på Fredsgatan i Örebro.
Utöver detta bedriver Capio Hjärnhälsan privat vård via
försäkringsbolag och företagshälsovård samt tar emot patienter som söker vård helt på egen hand. Vanlig sökorsak
för denna typ av vård är stressrelaterad ohälsa.
Verksamheten i Stockholm certifierades under hösten
enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
Vår verksamhet i siffror
Besöksstatistik
Läkarbesök

826

Psykologbesök

3 673

Neuropsykiatriska utredningar

355

Antal medarbetare

ca 20

Paul Howard

Kalle Etzell

ENHETSCHEF

MEDICINSKT
ANSVARIG LÄKARE

Kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete
Verksamheten bedriver vård i enlighet med vårdprogram
och nationella riktlinjer och vi har tydliga vårdprocesser
och arbetssätt. Vi har väldefinierade QPI:er och KPI:er som
ligger till grund för uppföljning av verksamheten.
Kundnöjdhet (PREM) följs upp med hjälp av enkät i surfplatta från Touchpoint. Surfplattan är placerad i väntrummen och resultaten kan följas dynamiskt på vår hemsida.
För att försäkra oss om att patienterna har fått all information inför sitt första besök kontaktas varje patient av
vårdkoordinator.
Avvikelser och myndighetsärenden rapporteras och
handläggs i ärendehanteringssystemet Centuri. Verksamheten följer kontinuerligt upp kvalitet och avvikelser. Medicinskt ansvarig läkare följer de medicinska avvikelserna
samt rapporterar och handlägger eventuella IVO-ärenden.
Hittills har vi inte haft några IVO-ärenden, varken kundklagomål eller egenrapporterade. För att säkra kvalitet och
avvikelser av olika slag bistår även Capio Psykiatris kvalitetssamordnare.
Vi har nått våra mål när det gäller effekt utifrån de instrument vi använder för mätning och vi kan också konstatera

Status QPI:er
Målet är att nå minst medelstor effekt på de instrument vi följer upp våra behandlingar med avseende CROM och
PROM.
Indikator

12

Typ av QPI

Målvärde Capio 2019

Utfall Capio 2018

Utfall Capio 2017

GAF

CROM

≥0.50

1.07 (stor)

1.09 (stor)

CGI-S

CROM

≥0.50

1.25 (stor)

1.13 (stor)

EQ-5D

PROM

≥0.50

0.62 (medel)

0.60 (medelstor)

PHQ-9

PROM

≥0.50

1.55 (stor)

Ej analyserat

GAD-7

PROM

≥0.50

1.87 (stor)

Ej analyserat

Andel som rekommenderar

PREM

≥95 %

98 %

100 %

Andel nöjda med bemötande

PREM

≥95 %

100 %

100 %

Andel nöjda med elaktigheten

PREM

≥95 %

99 %

100 %
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att våra patienter har varit väldigt nöjda, både med bemötande och delaktighet och att de flesta av patienterna
upplever att de kan rekommendera oss till andra.
Detsamma gäller för de kunder som beställt vården åt
sina patienter (försäkringsbolag, företagshälsovård och
landsting).

Kvalitetsregister

Fokus för kvalitetetsarbetet 2019
Verksamheten kommer bl.a. fokusera på att:
•

Fortsätta CPI-arbetet, dvs. standardisering och
utveckling av våra arbetssätt enligt Capiomodellen när det gäller neuropsykiatriska utredningar.

•

Utveckla och påbörja behandling efter neuro
psykiatrisk utredning av patienter med ADHD.
När detta kommer till stånd kommer dessa
patienter att registreras i kvalitetsregistret BUSA.

•

Utöver detta pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete avseende att optimera statistiska analyser
i Medrave och Qlickview.

Det saknas idag nationella kvalitetsregister för våra
patientgrupper.
Myndighetsärenden samt patientnämnden och Löf
Ärenden från Patientnämnden

0

Ärenden från IVO

0

Ärenden anmälda enligt lex Maria

0

Ärenden från Löf

0
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Capio Maria
Capio Maria arbetar med specialiserad
beroendevård, såväl akut som planerad
vård, på uppdrag av Stockholms läns
landsting och Region Skåne.

I Stockholm, på Södermalm, finns akutmottagning med
tillhörande tillnyktringsenhet, vårdavdelning för avgiftning
samt öppenvårdsverksamhet. Vi har också lokala mottagningar i Gustavsberg och Nacka där vi är samlokaliserade
med kommunen. I Nacka finns också vår Sicklamottagning
som är en alkohol- och hälsomottagning. Här tar vi emot
patienter med ett riskbruk av alkohol samt anhöriga till
patienter med beroendeproblematik.
I uppdraget ingår strukturerad bedömning, utredning
samt behandling av olika beroendetillstånd. Det innefattar
även utredning och behandling av personer med neuro
psykiatriska störningar samt psykiatrisk och somatisk
samsjuklighet. Behandlingen inbegriper farmakologiska,
psykoedukativa samt psykologiska insatser enligt nationella riktlinjer för beroendevård. Psykologiska metoder
som används är MET, MI och KBT. Patienten erbjuds
behandling både individuellt och i grupp.
I Skåne, Helsingborg och Landskrona finns två mottagningar som bedriver LARO-verksamhet på uppdrag av
Region Skåne inom ramen för vårdval. I uppdraget ingår
ett medicinskt helhetsåtagande inklusive koordinering och
planering av vård och behandling, psykologisk testning
samt enklare somatiskt omhändertagande relaterat till
missbruksproblematik.
Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt
ISO 9001:2015 och 14001:2015.

Annika Andersson Olle Frisén

Mikael Sandell

VERKSAMHETSCHEF

MEDICINSKT
ANSVARIG LÄKARE
LARO-VERKSAMHET

MEDICINSKT
ANSVARIG LÄKARE

Vår verksamhet i siffror
Besöksstatistik
Stockholm – vårddygn
Stockholm – läkarbesök

10 212
15 940

Stockholm – övriga besök

109 933

LARO Skåne – läkarbesök

851

LARO Skåne – övriga besök

19 851

Antal medarbetare
Stockholm

ca 175

Skåne

ca 15

Uppdraget i Stockholm kommer att lämnas över till ny
vårdgivare från 2019-01-01 men verksamheten i Skåne
fortsätter och kommer att utvecklas vidare.

Kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete
Kvalitetsarbetet leds av verksamhetschef, enhetschef, bitr.
enhetschef, medicinskt ansvarig läkare samt verksamhetsutvecklare och kvalitetssamordnare. För att säkerställa
genomförande och för att kunna följa upp använder vi oss

Status QPI:er
Indikator

14

Typ av QPI

Målvärde Capio 2019

Utfall Capio 2018

Utfall Capio 2017

Andel som rekommenderar

PREM

≥95 %

89 %

89 %

Andel nöjda med bemötande

PREM

≥95 %

90 %

91 %

Andel nöjda med delaktighet

PREM

≥95 %

79 %

78 %
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av ett årshjul, i vilket alla delar i kvalitets- och patientarbetet finns med. Medarbetarna involveras i arbetet genom
planeringsdagar, APT och verksamhetsmöten. Punkterna
följs upp i de olika mötesformerna där diskussioner och
uppföljning av arbetsgruppers arbete tas upp.
Avvikelser rapporteras i ärendehanterinssystemet
Centuri och hanteras av närmaste chef som efter handläggning tar dem vidare till verksamhetsmöte och APT.
Kundnöjdhet (PREM) mäts kontinuerligt via surfplatta från
Touchpoint.
Skåne har Melior som journalsystem och privata vård
givare har inte åtkomst till den statistiken. Det har således
inte varit möjligt att få ut data som vi sedan skulle ha kunnat
rapportera via Qlickview eller Medrave. All statistik måste
tas ut manuellt.

Kvalitetsregister
Verksamheten rapporterar till:
•

Svenskt Beroenderegister (SBR)

Myndighetsärenden samt patientnämnden och Löf
Ärenden från Patientnämnden

7

Ärenden från IVO

3

Ärenden anmälda enligt lex Maria

0

Ärenden från Löf

0

Fokus för kvalitetetsarbetet 2019
•

Under första kvartalet 2019 kommer Qlickiew att
justeras så att rätt QPI:er finns med.

•

Verka för att Medrave eller motsvarande ska införas
i verksamheten under 2019.

•

Fortsätta projekt initierat av Region Skåne som
handlar om att ge alla patienter med LARObehandling utbildning i överdosprevention och
erbjuda patienten Naloxon (motgift) att ha med sig
så att de kan vara behjälpliga om någon i deras
närhet tar en överdos.
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Capio Maria
vård för hemlösa
Vi bedriver vård för personer som lever
i hemlöshet, i första hand de som tillhör
situation 1 i Socialstyrelsens definition
av hemlöshet.

Verksamheten startade 1 september och togs då över av
Ersta som tidigare bedrivit vården.
Vården för hemlösa omfattar både öppen- och slutenvård och vi erbjuder både somatisk och psykiatrisk vård.
Verksamheten finns på Södermalm i Stockholm, öppenvården finns på Pelarbacken, Östgötagatan och heldygnsvården är belägen på Maria Prästgårdsgata. Öppenvården
har fasta tider men erbjuder främst drop-in tider och finns
mobilt på platser där målgruppen befinner sig. Vi erbjuder
även vård på olika härbärgen i Stockholms län samt via
vår uppsökande verksamhet där patienterna kan få vård
och behandling i vårt mobila behandlingsrum som inryms
i en vårdbuss.
Heldygnsvården rymmer 10 vårdplatser och behandlar
personer med somatisk sjukdom och komplexa vårdbehov
och som inte är i behov av specialiserad sjukhusvård. Vi
erbjuder kvalificerat medicinskt omhändertagande, omvårdnad, rehabilitering och palliativ vård.
Remisser inkommer från alla akutsjukhusen i Stockholm
och det finns redan nu ett behov av att utöka antalet vårdplatser för denna patientgrupp.
Verksamheten kommer att kvalitets- och miljöcertifieras
enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015 under 2019.

Annika Andersson

Olle Frisén

VERKSAMHETSCHEF

MEDICINSKT
ANSVARIG LÄKARE

Vår verksamhet i siffror
Besöksstatistik
Läkarbesök

1 196

Övriga besök

2 368

Vårddygn

923

Antal medarbetare
Öppenvården

ca 15

Heldygnsvården

ca 19

Kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete
Kvalitetsarbetet leds av verksamhetschef, enhetschef,
medicinskt ansvarig läkare samt verksamhetsutvecklare.
För att säkerställa genomförande och för att kunna följa upp
använder vi oss av ett årshjul, i vilket alla delar i kvalitetsoch patientarbetet finns med. Alla medarbetare involveras
i arbetet genom planeringsdagar, APT och verksamhetsmöten. Punkterna följs upp i de olika mötesformerna där
diskussioner och uppföljning av arbetsgruppers arbete
redovisas. Kundnöjdhet (PREM) mäts kontinuerligt via
surfplatta från Touchpoint.

Status QPI:er
Målet är att nå minst medelstor effekt på de instrument vi följer upp våra behandlingar med avseende CROM och
PROM.
Indikator
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Typ av QPI

Målvärde Capio 2019

Utfall Capio 2018

GAF

CROM

≥0.50

Ej tillräcklig data

CGI

CROM

≥0.50

Ej tillräcklig data

EQ-5D

PROM

≥0.50

Ej tillräcklig data

Andel som rekommenderar

PREM

>70%

85 %

Andel nöjda med bemötande

PREM

>70%

91 %

Andel som upplever sig delaktiga

PREM

>70%

93 %
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Systematiskt förbättringsarbete som syftar till att öka
kvaliteten i vården, pågår ständigt. Förbättringsarbetena
bedrivs i projekt med upprättade projektplaner. I projekten deltar både medarbetare och chef. Uppföljningar av
QPI:er sker via Qlickview och Medrave.
Avvikelser rapporteras i ärendehanteringssystemet
Centuri och handläggs av närmaste chef som efter handläggning tar dem vidare till verksamhetsmöte och APT.
Capio Psykiatris chefläkare ansvarar för handläggningen av anmälningsärenden från Patientnämnden och IVO
samt anmälningar enligt lex Maria i samråd med verksamhetschef.
Verksamheten för hemlösa har varit i drift sedan 1 september 2018. Någon uppföljning på utfall av QPI:er kan
inte tas fram för 2018. Under första kvartalet 2019 kommer
Qlickiew att justeras så att rätt QPI:er finns med. Medrave
ska införas i verksamheten under första kvartalet 2019.

Kvalitetsregister
Verksamheten rapporterar till:
•

Svenskt beroenderegister (SBR)

•

Nationella Diabetesregistret

Myndighetsärenden samt patientnämnden och Löf
Ärenden från Patientnämnden

0

Ärenden från IVO

0

Ärenden anmälda enligt lex Maria

0

Ärenden från Löf

0

Fokus för kvalitetetsarbetet 2019
•

Under 2019 kommer vi bland annat att utbilda i
personcentrerad vård, Teach back, Empowerment, HLR, Terma, akuta situationer samt
basutbildning i beroende och psykiatri.

•

QPI avseende den somatiska vården kommer att
tas fram och följas upp.

•

CPI-arbete påbörjas både inom öppen- och
heldygnsvården.

•

Vidareutveckling av brukarsamverkan.

•

Temadagar för medarbetare, vårdgrannar och
socialtjänst.
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Capio Psykiatri
Östergötland
Capio Psykiatri i Östergötland erbjuder
specialistpsykiatri i vårdvalsform samt
boendestöd på uppdrag av Linköpings
kommun.
Vi bedriver specialistpsykiatri i öppenvård under dagtid.
Våra mottagningar finns i Linköping och Norrköping och vi
arbetar på uppdrag av Region Östergötland. Sedan 2016
arbetar vi inom ramen för vårdval.
Vi arbetar med patienter med psykiatriska diagnoser
som ryms inom specialistpsykiatrins uppdrag, till exempel psykossjukdom, bipolär sjukdom, ADHD, autism och
borderline personlighetssyndrom. Vi arbetar också med
t ex ångest och/eller depression som behandlats inom
primärvården utan tillräckliga resultat.
Enheten för Boendestöd startades upp under 2018.
Enheten arbetar på uppdrag av Linköpings kommun med
boendestöd riktad mot personer med psykisk ohälsa och/
eller missbruk.
Vår verksamhet i siffror
Besöksstatistik
Läkarbesök

3 681

Övriga besök
Boendestöd
		

21 489
7 070 timmar
fördelat på ca 100 klienter

Antal medarbetare

ca 56

Joachim Hilding

Kalle Etzell

VERKSAMHETSCHEF

MEDICINSKT
ANSVARIG LÄKARE

Kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete
Verksamhetschefen har ett övergripande ansvar för
kvalitetsarbetet. Ett exempel är att uppmärksamma
behov av vårdrutiner och se till att dessa blir utformade.
Verksamhetschefen hanterar anmälningar som inkommit
till Patientnämnden samt är verksamhetens representant i
regional medicinsk programgrupp för psykiatri. Medicinskt
ansvarig läkare ansvarar för att granska och utforma medicinska rutiner. Dessutom ansvarar medicinskt ansvarig
läkare för lex Maria och lex Sarah ärenden. Avvikelser rapporteras i Synergi som är Region Östergötlands system för
avvikelsehantering. Enhetschefen ansvarar för att rutiner
efterlevs samt för att uppmärksamma verksamhetschef
och medicinskt ansvarig läkare om eventuella brister i
befintliga rutiner. Capio Psykiatris kvalitetssamordnare är
behjälplig i arbetet med t.ex. medicinska rutiner.
Kundnöjdhet mäts via surfplattor från Touchpoint som
är placerade i respektive väntrum.
Under året har PROM-mätningar i form av självskattningsformulär EQ5-D och PHQ-9 påbörjats. I nuläget saknar dock Region Östergötlands journalsystem stöd för att
ta fram före- och efterdata för vare sig PROM eller CROM
(GAF och CGI-S).

Verksamheten är HBTQ-diplomerad samt kvalitets- och
miljöcertifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Status QPI:er
Indikator
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Typ av QPI

Målvärde Capio 2019

Utfall Capio 2018

Utfall Capio 2017

Andel som rekommenderar

PREM

≥95 %

89 %

90 %

Andel nöjda med bemötande

PREM

≥95 %

90 %

94 %

Andel som upplever sig delaktiga

PREM

≥95 %

83 %

86 %
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Kvalitetsregister

Fokus för kvalitetetsarbetet 2019

Verksamheten rapporterar till följande kvalitetsregister:
•

BipoläR: Register för patienter med bipolär
sjukdom.

•

PsykosR: Register för patienter med psykossjukdom.

•

BUSA: Register för patienter med ADHD

Myndighetsärenden samt patientnämnden och Löf
Ärenden från Patientnämnden

4

Ärenden från IVO

3

Ärenden anmälda enligt lex Maria

2

Ärenden anmälda enligt lex Sarah

0

Ärenden från Löf
		

1

•

CPI-arbete avseende verksamhetens vård
processer har påbörjats under året. I första hand
ligger fokus på kartläggningsprocessen vid
nybesök. Målet är att denna standardiserade
process ska vara implementerad senast 1 april
2019. Därefter kommer arbetet att fortsätta med
utredningsprocessen samt behandlingsprocesser. Målet är att dessa processer ska vara i bruk
senast vid start av Q4 2019.

•

Fortsatt dialog med Region Östergötland kring
införandet av tekniska lösningar som möjliggör
sammanställning av CROM- samt PROM-data.

•

Öka verksamhetens digitala närvaro genom
utökad användning av verksamhetens hemsida,
införande av besöksbokningar via webben samt
möjlighet till videobesök.
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Capio Ångestoch depressionsmottagningen
Verksamheten riktar sig till patienter
med svår ångest och/eller depression.
Vi genomför också neuropsykiatriska
utredningar inom patientgruppen.
Capio Ångest- och depressionsmottagningen finns på
Södermalm i Stockholm och är en specialistpsykiatrisk
mottagning som vänder sig till vuxna patienter med svår
ångest och/eller depression från hela Stockholm läns
landsting. Uppdraget inkluderar även konsultativa insatser och neuropsykiatriska utredningar. Verksamheten tar
emot patienter via remiss från primärvården och specialistpsykiatrin. Mottagningen tar även emot remisser från
övriga delar av landet.
Tillgängligheten är hög och nybesök erbjuds inom
7 dagar och tid till behandling inom 30 dagar.
Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vår verksamhet i siffror
Besöksstatistik
Läkarbesök

7 283

Behandlarbesök

16 649

NP-utredningar

49

Antal medarbetare

27

Susanne Hellström

Kalle Etzell

ENHETSCHEF

MEDICINSKT
ANSVARIG LÄKARE

Kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete
Mottagningen erbjuder vård utifrån högsta möjliga evidens, klinisk erfarenhet med utgångspunkt i patientens
individuella behov. CPI:er har utarbetats för bedömning/
basutredning, fördjupad bedömning/neuropsykiatriska utredningar, GAD, depression, läkemedelsbehandling och
psykisk ohälsa med fokus på levnadsvanor.
Förutom läkemedelsbehandling har under 2018 behandlingsutbudet kunnat breddas utifrån utvecklingen
inom KBT-paraplyet och KBT erbjuds både individuellt
och i grupp.
Hela Hälsan-projektet med fokus på individuell hälso
plan har under året implementerats. När behov finns
erbjuds behandlingsinsatser av vårdcoach och arbets
terapeut och vi erbjuder också regelbundna patient– och
närståendeutbildningar. Mottagningen arbetar utifrån arbetssättet ”Shared decision making” och ”Teach back”,
en samtalsmetod som används för ökad patientsäkerhet.
Vi erbjuder hög tillgänglighet med t ex vårdplan via
1177, bokningsbara tider via 1177 med webtidbok till
läkare, sjuksköterska och arbetsterapeut. Kundnöjdhet
följs upp kontinuerligt via surfplatta från TouchPoint.

Status QPI:er
Målet är att nå minst medelstor effekt på de instrument vi följer upp våra behandlingar med avseende CROM och
PROM.
Indikator
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Typ av QPI

Målvärde Capio 2019

Utfall Capio 2018

Utfall Capio 2017

GAF

CROM

≥0.50

0.61 (medel)

0.40 (liten)

CGI-S

CROM

≥0.50

1.12 (stor)

0.58 (medel)

EQ-5D

PROM

≥0.50

0.85 (stor)

0.45 (liten)

PHQ-9

PROM

≥0.50

1.07 (stor)

Ej analyserat

GAD-7

PROM

≥0.50

2.42 (stor)

Ej analyserat

Andel som rekommenderar

PREM

≥95 %

95 %

86 %

Andel nöjda med bemötande

PREM

≥95 %

98 %

93 %

Andel som upplever sig delaktiga

PREM

≥95 %

94 %

90 %
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Patientsäkerhetsombud finns på mottagningen som aktivt
arbetar med patientsäkerhetsfrågor.
Verksamheten följer kontinuerligt upp avvikelser och
kvalitet. Avvikelser rapporteras i ärendehanteringssystemet Centuri. Inom ramen för kvalitet har vi både kvalitetsindikatorer som följs av beställaren (SLL) och egna
kvalitetsparametrar.
Capio Psykiatris kvalitetssamordnare bistår i arbetet
med att säkra kvalitet och icke medicinska avvikelser.

Kvalitetsregister

Fokus för kvalitetetsarbetet 2019
•

Regelbunden kvalitetsuppföljning utifrån kvalitetsdimensionerna GOD VÅRD.

•

Rapportering till kvalitetsregistren BUSA och
BipoläR.

•

Fortsatta samskattningar för att säkerställa
samstämmighet i GAF- och CGI-skattning.

•

Kontinuerlig uppföljning av behandlingsresultat/
vårdplan för att hjälpa den enskilda patienten
men också uppföljning av behandlingsutfall inkl.
täckningsgrader på gruppnivå.

•

Fokus på att införa fler videosamtal när det är
möjligt.

•

Hela hälsan fortsättningsprojekt, fortsatta
fondmedel är beviljade.

•

Utarbeta en transparant kvalitetsrapport som är
enkel och tydlig att återkoppla till medarbetare
och externa intressenter.

Det saknas idag nationella kvalitetsregister för vår
patientgrupp.

Myndighetsärenden samt patientnämnden och Löf
Ärenden från Patientnämnden

0

Ärenden från IVO

0

Ärenden anmälda enligt lex Maria

0

Ärenden från Löf

4
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Capio Ätstörningscenter
Verksamheten arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL), Region Värmland
och Region Jönköpings län och riktar sig till
patienter med alla typer av ätstörningar.

Verksamheten arbetar på uppdrag av Stockholms läns
landsting (SLL), Region Värmland och Region Jönköpings
län och riktar sig till patienter med alla typer av ätstörningar.
Patienter från Region Värmland och Region Jönköpings
län söker främst vår heldygnsvård.
I Stockholm bedrivs verksamheten i form av öppenvård
och dagsjukvård i Sollentuna och heldygnsvård i Jakobsberg och vi tar emot barn, ungdomar och vuxna patienter
från SLL. Patienter kan söka till verksamheten både via
remiss och egenanmälan.
I Varberg finns vårt behandlingshem där vi bedriver heldygnsvård. Till behandlingshemmet kan patienter endast
söka via remiss.
Under 2018 genomförde Stockholms läns landsting en
ny upphandling av ätstörningsvård. Tyvärr förlorade Capio
uppdraget och lämnar över verksamheten till ny vårdgivare
från och med 2019-01-01. Verksamheten i Varberg fortsätter dock och kommer att utvecklas vidare.
Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Maria Bejhem

Kalle Etzell

VERKSAMHETSCHEF

MEDICINSKT
ANSVARIG LÄKARE

Vår verksamhet i siffror
Besöksstatistik
Stockholm heldygnsvård

4 079 vårddygn

Stockholm dagsjukvård

5 240 besök

Stockholm öppenvård läkare

1 035 besök

Stockholm öppenvård övriga behandlare
Varberg heldygnsvård

5 655 besök

4 955 vårddygn

Antal medarbetare
Stockholm

ca 43

Varberg

ca 20

Kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete
Verksamheten bedriver vård i enlighet med regionala
vårdprogram och nationella riktlinjer. Vi använder oss av
behandlingsmetoden KBT-E som är väl implementerad

Status QPI:er
Målet är att nå minst medelstor effekt på de instrument vi följer upp våra behandlingar med avseende CROM och
PROM.
Indikator
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Typ av QPI

Målvärde Capio 2019

Utfall Capio 2018

Utfall Capio 2017

GAF - funktion
CROM
≥0.50
				

Unga: 1.70 (stor)
Vuxna: 1.23 (stor)

Unga: 0.52 (medelstor)
Vuxna: 0.71 (medelstor)

CGI-S
CROM
≥0.50
				

Unga: 0.96 (stor)
Vuxna: 1.15 (stor)

Unga: 0.86 (stor)
Vuxna: 0.87 (stor)

BMI
CROM
≥0.50
				

Unga: 0.91 (stor)
Vuxna: 1.05 (stor)

Unga: 1,16 (stor)
Vuxna: 1.37 (stor)

EDE-Q - total
PROM
≥0.50
				

Unga: 1.39 (stor)
Vuxna: 1.34 (stor)

Unga: 0.91 (stor)
Vuxna: 0.79 (medelstor)

CIA (endast vuxna)

PROM

≥0.50

1.33 (stor)

1.05 (stor)

Rekommenderar - Stockholm

PREM

≥95 %

98 %

86 %

Bemötande - Stockholm

PREM

≥95 %

98 %

93 %

Delaktighet - Stockholm

PREM

≥95 %

96 %

90 %

Rekommenderar - Varberg

PREM

≥95 %

100 %

100 %

Bemötande - Varberg

PREM

≥95 %

100 %

100 %

Delaktighet - Varberg

PREM

≥95 %

93 %

91 %
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både i Stockholm och i Varberg. Vi har väldefinierade
QPI:er och KPI:er som ligger till grund för uppföljning av
verksamheten.
Kundnöjdhet (PREM) följs upp med hjälp av enkät i
surfplatta från Touchpoint. Varje patient erbjuds svara på
enkäten i samband med behandlingsavslut. Resultaten
kan följas dynamiskt på både intranät och vår externa
hemsida.
Verksamheten följer kontinuerligt upp kvalitet och avvikelser, vi har både kravställda kvalitetsindikatorer inom ramen
för våra vårdavtal samt egna kvalitetsparametrar. Avvikelser och myndighetsärenden rapporteras och handläggs i
ärendehanteringssystemet Centuris ärendehantering. Medicinskt ansvarig läkare följer de medicinska avvikelserna
samt rapporterar och handlägger IVO-ärenden.
Capio Psykiatris kvalitetssamordnare bistår i arbetet
med att säkra kvalitet och ickemedicinska avvikelser.
Våra mätningar visar att vår behandlingsmetod har god
effekt. Vi kan vidare konstatera att våra patienter har varit
väldigt nöjda – både med bemötande och delaktighet – och
att en stor andel av våra patienter kan rekommendera oss
till andra.

Kvalitetsregister
Verksamheten rapporterar till:
•

Myndighetsärenden samt patientnämnden och Löf
Ärenden från Patientnämnden

1

Ärenden från IVO

0

Ärenden anmälda enligt lex Maria

0

Ärenden från Löf

0

Fokus för kvalitetetsarbetet 2019
•

Vi kommer fortsätta registrera våra patienter i
kvalitetsregistret RIKSÄT. Registreringar kommer
ske initialt i början av behandlingen och vid behandlingsavslut samt att uppföljning kommer att
ske ett år och tre år efter behandlingsavslut.

•

Vår kvalitetsrapport kommer följas upp månatligen
av verksamhetschef samt återkopplas till med
arbetarna via APT.

•

Stort fokus kommer även fortsatt vara arbetet med
CPI: er (dvs. standardisering och utveckling av våra
arbetssätt enligt Capio modellen).

•

Behandlingsformen för familjebehandling i Varberg
kommer att utvecklas och standardiseras.

RIKSÄT
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Capio Ögon
Capio Ögon är ett samlingsnamn för
Capio Globen, Capio Medocular och
Capio Scanloc.

Marita Erlingson
VD

Capio Medocular startades 1986 och förvärvade Capio
Scanloc Ögon i Göteborg/Kungsbacka 2016 och Globen
Ögonklinik i Stockholm/Skärholmen 2017 och är idag ett
av Nordens största privata ögonsjukvårdsföretag.
Verksamheten består av allmän ögonsjukvård inkl. poli
kliniska operationer, gråstarrs- och synfelskirurgi. Huvudkontoret ligger i Uppsala och enheter finns i Göteborg,
Jönköping, Kungsbacka, Lidingö, Lund, Malmö, Stockholm och Uppsala. Därutöver har vi satellitkliniker i Falun,
Sundsvall, Västerås och Örebro. Enheten i Eslöv avslutade sin verksamhet i oktober 2018.
Verksamheterna har flera kundcenter för att hålla en
hög telefontillgänglighet och vi är anslutna till ”journal på
nätet”, där patient och anhöriga kan läsa sin journal via
1177. Verksamheten är också anslutet till E-tjänster på
1177, där man har möjlighet att avboka/boka tider, förnya
recept och komma med förfrågningar.
Vår verksamhet i siffror
Besöksstatistik
Mottagningsbesök

ca 91 200

Operationer

ca 28 500

Antal medarbetare

ca 150

Alla verksamheter är kvalitets- och miljöcertifierade enligt
ISO9001:2015 och ISO14001:2015.
Vi arbetar enligt Capiomodellens fyra hörnstenar med
Modern Medicin där vi alltid håller oss uppdaterade på det
senaste och vi har hög tillgänglighet både i telefon och till
alla våra kliniker. Vi har under de senaste åren fokuserat på
gott kundbemötande och utbildat personalen inom detta.
Vi jobbar ständigt med att uppdatera våra lokaler och vår
apparatur för att säkra att vi har ändamålsenliga miljöer
och utrustning.

Kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete
I vårt ledningssystem finns alla processer, rutiner och policys dokumenterade. Här finns exempelvis gemensamma
medicinska och administrativa rutiner som beskriver hur
vi arbetar med kvalitet och patientsäkerhet ur patient-,
miljö- och medarbetarperspektiv. Dessa är kända och
åtkomliga för samtliga medarbetare via ledningssystemet,
som är åtkomligt via intranätet. Alla rutiner revideras minst
en gång per år.
Medocular och Scanloc är anslutna till NPÖ (Nationell patientöversikt) så att andra vårdgivare kan se våra

Status QPI:er
Indikator
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Typ av QPI

Målvärde Capio 2019

Utfall Capio 2018

Utfall Capio 2017

Katarakt:
Andel kapselkomplikationer
under operation

CROM

<0,3 %

0,3 %

0,4 %

Katarakt: Andel endoftalmiter

CROM

0%

0%

Refraktiv kirurgi: Andel touch-ups CROM

<12 %

3,7 %

2,9 %

Refraktiv kirurgi: Andel nöjda
med resultatet av operationen

PROM

100 %

100 %

94 %

Andel som rekommenderar
verksamheten

PREM

98,5 %

96,8 %

99 %
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patienters vårdhändelser, samt att vi kan ta del av patientens journal från andra vårdgivare.
Vid både Medocular och Globen finns två medicinskt
ansvariga läkare, en för mottagningsverksamheten och en
för operationsverksamheten.
Scanloc har en övergripande medicinskt ansvarig läkare. På vissa enheter finns även lokalt medicinskt ansvariga
läkare utifrån avtalskrav.
Avvikelserapportering är en viktig del i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Avvikelser och förbättringsförslag
rapporteras i det webbaserade ärendehanteringssystemet
Centuri. Avvikelser handläggs av närmaste chef, som bedömer avvikelsen, graderar allvarlighetsgrad och sannolikhet för upprepning. Uppföljning av avvikelserapporter
sker på enhetschefsmöten, vid behov på ledningsgruppsmöten samt på Ledningens genomgång (två gånger per
år). Kundnöjdhet (PREM) mäts kontinuerligt via surfplattor
från Touchpoint.

Kvalitetsregister
Verksamheterna rapporterar till:
•

Nationella kataraktregistret

•

Makularegistret

I mars varje år görs en fördjupad kvalitetsuppföljning
där även operationsresultatet registreras, den så kallade
marsstudien.

Myndighetsärenden samt patientnämnden och Löf
Ärenden från Patientnämnden

10

Ärenden från IVO

14

Ärenden anmälda enligt lex Maria
Ärenden från Löf

0
13

Fokus för kvalitetetsarbetet 2019
•

Implementera CPI arbetet inom mottagningsverksamheten och kataraktoperationer på alla
klinikerna.

•

Ständig förbättring av vårdprocesserna genom
utbildning, personalmöten och personalutbyten
mellan klinikerna.
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Capio CFTK
Capio CFTK, centrum för titthålskirurgi, är ett
kirurgiskt specialistcenter i Stockholm, som är
inriktat mot vikt-, allmän- och plastikkirurgi. Vi
bedriver även uthyrning av operationsresurser.

Kliniken finns centralt belägen på Drottninggatan 99 i
Stockholm och är fokuserad mot överviktskirurgi och
nedan kommer kvalitetsarbetet att beskrivas utifrån den
patientgruppen.
Patientgruppen är i behov av god och ändamålsenlig
information för att kunna nå sina mål och i förlängningen
bibehålla ett hälsosamt liv. Detta görs genom informationsutskick inför operationen, gedigen informationsgenomgång vid inskrivningen före och efter operationen
(dietist, kirurg och sjuksköterska), uppföljning av patienten
löpande de kommande fem åren av sjuksköterska samt
återträff med dietist, sjuksköterska och träningscoach
efter sex månader.
Kliniken har under de senaste tre åren genomgått ombyggnationer för att öka patientflödet, förmedla ett trevligare intryck samt ge en bättre arbetsmiljö åt personalen.
Under 2018 har ett dubbelrum på patienthotellet byggts
om till två enkelrum. Till patienthotellet har även nya möbler
köpts in, möbler som är mer hygieniska och som ger ett
trevligare intryck. Även viss kirurgisk utrustning har införskaffats för att öka patientsäkerheten.
För att må bra efter en överviktsoperation och för att
långsiktigt kunna bibehålla ett hälsosamt beteende erbjuds
alla patienter en applikation till sin mobiltelefon. Appen
påminner patienten om att ta sina mediciner, vitaminer,
ger träningstips, kostförslag m.m.
Att ge patienterna ett gott bemötande är fundamentalt.
Målet är att varje patient ska känna trygghet och säkerhet.
All personal påminns om vikten av ett gott bemötande

Richard Segerlund

Stig Ramel

VERKSAMHETSCHEF

MEDICINSKT
ANSVARIG LÄKARE

under varje APT. Då sker även en genomgång av patientenkäten från föregående kvartal där just bemötande är
en stående punkt.
För att säkerställa att vi tillämpar modern medicin deltar
kirurg, dietist och sjuksköterska på årliga temadagar och
kongresser inom området överviktskirurgi.
Verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015.

Vår verksamhet i siffror
Besöksstatistik
Antal operationer

1800

Varav överviktsoperationer

309

Antal medarbetare
Heltidsanställda

12

Inhyrda konsulter utifrån behov

ca 8

Kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete
Då verksamheten saknar kvalitetsansvarig företräds den
rollen av verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare.
Medicinskt ansvarig läkare ansvarar för den medicinska
kvaliteten. Uppföljning av patienter leds av en speciellt
ansvarig sjuksköterska.

Status QPI:er
Indikator
Typ av QPI
			

Utfall
Capio 2018

Utfall
Capio 2017

Utfall riket
2017

*

97,5%

94,3%

Andel patienter utan återinläggning
inom 30 dgr (SOREG)

CROM

Bättre än riket

Andel patienter utan svår komplikation
inom 30 dgr (SOREG)

CROM

Bättre än riket

*

99.6%

97,8%

Andel som kan rekommendera verksamheten

PREM

≥95 %

100 %

100 %

-

Andel nöjda med bemötande

PREM

≥95 %

99 %

98 %

-

Anden nöjda med information som givits

PREM

≥95 %

99 %

97 %

-

Miljö

PREM

≥95 %

100 %

96 %

-

*Data finns inte tillgänglig tidigast augusti 2019
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Målvärde
Capio 2019
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Vid utskrivning erbjuds samtliga patienter att fylla i en
enkät via surfplatta från Touchpoint. Här mäts information, bemötande, vårdmiljö och helhet. Patienten har även
möjlighet att skriva fritt i enkäten. Enkäten följs upp varje
vecka av sjuksköterska och dietist. Avvikelser rapporteras i
ärendehanteringssystemet Centuri och handläggs av verksamhetschef. På så vis har verksamhetschefen möjlighet
att snabbt agera om brister i kvaliteteten förkommit. Patientenkäten redovisas kvartalsvis på klinikens hemsida.
Övriga avvikelser behandlas och diskuteras vanligen under
klinikens APT.
Två ur personalen leder arbetet rörande brand och miljö.
Andel patienter som inte är återinlagda inom 30 dagar,
är en viktig kvalitetsindikator, som signalerar om man fått
problem i efterförloppet till operationen. Det kan vara en
kirurgisk eller medicinsk komplikation. Den kan också vara
uttryck för bristande trygghet hos patienter och bero på
brister i patientinformationen.
PROM mäts inte idag.

Myndighetsärenden samt patientnämnden och Löf
Ärenden från Patientnämnden

1

Ärenden från IVO

0

Ärenden anmälda enligt lex Maria

1

Ärenden från Löf

2

Fokus för kvalitetetsarbetet 2019
•

Delta i utbildningar och seminarier gällande
patientgruppen

•

Temadag i höst inriktad mot obesitaskirurgi
för att se över processer, flöden och möjliga
kvalitetsförbättringar

Kvalitetsregister
Kliniken rapporterar till:
•

SOREG (Skandinaviskt obesitasregister)

•

Svenskt bråckregister
ÅRSRAPPORT KVALITET CAPIO SPECIALISTKLINIKER – 2018
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Capio Gynekologi
Capio Gynekologi arbetar i Stockholm enligt
vårdvalsavtal med SLL inom gynekologi och
bedriver gynekologisk mottagning, enklare
dagkirurgi samt nystartad abortvård.

Vi arbetar med en bred basgynekologisk verksamhet, där
mottagningsbesök utgör huvuddelen av vår verksamhet.
Det är inte remisskrav inom gynekologin vilket ger ett
genomsnitt av den kvinnliga befolkningen med en stor
spridning av åldrar. Vi får remisser främst ifrån primärvården men även ifrån andra specialister och har ett nära
samarbete med omkringliggande sjukhus.
Vi erbjuder god kompetens inom den benigna basgynekologin som utredning och behandling av blödningsrubbningar, smärttillstånd, inkontinens och framfall, infektioner
och komplicerad preventivmedelsrådgivning. En kollega
är specialist inom endometrios och handlägger denna
patientgrupp samt undervisar och samarbetar med endometrioscentrum. Vi har tilläggsuppdraget att utreda och
behandla cellförändringar och följer de nyligen omarbetade nationella riktlinjerna för detta. Under 2018 har vi haft
tilläggsuppdrag i specialistultraljud som är en högre nivå
av ultraljudsundersökning.
På dagoperation handlägger vi framförallt cellförändringar i form av konisering men även en del andra mindre
kirurgiska ingrepp som sker vid Specialistcenters operationsenhet CFTK.
Under året startade en abortverksamhet i Solna som är
ansluten till Gemensam Abortbokning via Södersjukhuset.
Verksamheten leds av en barnmorska med ultraljudskompetens i team med gynekolog, sjuksköterska samt kurator.
Verksamheten bedrivs på Arenavägen vid Globen i
Stockholm samt i det nystartade Capio Specialistcenter
i Solna.
Verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015.

Elisabeth Kraulis Blomfeldt
VERKSAMHETSCHEF
MEDICINSKT ANSVARIG LÄKARE

Vår verksamhet i siffror
Besöksstatistik
Mottagningsbesök Globen

9 900

Mottagningsbesök Solna

800

Antal ingrepp dagoperation

220

Antal ingrepp hos CFTK

220

Antal medarbetare

ca 12

Kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete
Capio Gynekologi målsättning är att Capiomodellen är
integrerad på ett naturligt sätt i verksamheten och bland
medarbetare genom ett medvetet ledarskap. Kvalitetens hörnstenar försöker vi uppnå genom att det är en
liten enhet där ansvar och delaktighet skall ses som en
självklarhet. Tydlig muntlig och skriftlig information och
transparens till patienter och medarbetare eftersträvas. Ett
gott bemötande förväntas under alla delar av patientens
vårdkontakt. Kundnöjdheten (PREM) följs kontinuerligt via
surfplatta från Touchpoint.
Inom den gynekologiska specialiteten har vi arbetsoch referensgrupper s.k. ARG-grupper som skriver
ARG-rapporter inom alla de gynekologiska områdena
och dessa ligger till grund för att kollegor håller sig uppdaterade enligt de senaste riktlinjerna och evidensen.

Status QPI:er
Indikator

Typ av QPI

Målvärde Capio 2019

Utfall Capio 2018

Utfall Capio 2017

Andel nöjda med bemötandet

PREM

≥95 %

96 %

97 %

Andel som känner förtroende

PREM

≥95 %

95 %

99 %

Andel som kan rekommendera
verksamheten

PREM

≥95 %

94 %

99 %

CROM och PROM: Inom öppenvårdsgynekologin är det svårt att finna mätvärde, laboratorieanalys eller PAD som skulle mäta
kvalitetsutfallet vid ett enstaka besök eller åtgärd, varför vi förnärvarande inte registrerar detta. Skattningsskalor kan ha en plats
inom vissa avgränsade patientgrupper där man skulle kunna mäta t ex menstruationssmärta eller blödningsmängd men har inte
heller ansetts tillföra mervärde i nuläget.
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Därtill erbjuds personalen utbildning utefter behov eller
önskemål.
Verksamhetschefen ansvarar för kvalitetssäkring samt
har det medicinska ledningsansvaret. Avvikelser rapporteras i ärendehanteringssystemet Centuri. Rapporterade
avvikelser handläggs av verksamhetschefen med vederbörande kollega och återkopplas till samtlig personal på
APT och där också eventuella förändringar implementeras.
Patienten som kan ha berörts kontaktas av verksamhetschefen, som erbjuder uppföljning och går igenom avvikelsen samt eventuella åtgärder. Patienter informeras
muntligt och skriftlig om deras rättigheter till anmälan.
Sammanställning görs årligen i patientsäkerhetsberättelsen.
Den nya enheten i Solna har byggts utifrån vårdvalens
krav samt Capios riktlinjer att möta patienter i modern tid.
Nya instrument och miljöer gagnar alla, såväl patienter som
personal. Våra lokaler I Globen är relativt nyrenoverade
och funktionella.

Myndighetsärenden samt patientnämnden och Löf
Ärenden från Patientnämnden

1

Ärenden från IVO

0

Ärenden anmälda enligt lex Maria

0

Ärenden från Löf

1

Fokus för kvalitetetsarbetet 2019
•

Vi har under 2018 infört Centuri för dokument- och
ärendehantering vilket vi nu förväntar oss kunna använda för enklare registrering och sammanställning
av t ex avvikelser, uppdatering av dokument vilket
vi ser kunna förenkla och höja kvalitetsarbetets nivå
ytterligare.

•

Elektroniska lösningar för t ex självregistrering i patientenkäter, skattningsskalor före och efter besök,
uppföljning av insatt behandling samt postoperativ
uppföljning och utvärdering skulle kunna hjälpa oss
att finna flera och enklare sätt att registrera QPI:er.

•

Capio har även startat arbetet med CPI:er. Möjliga
patientgrupper inom gynekologin skulle kunna var
cellförändringar där man nu även implementerar
det nya vårdprogrammet och abortvården som vi
nu har startat upp.

Kvalitetsregister
Verksamheten rapporterar till:
•

Cancerregistret

•

Abortregistret
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Capio Ultraljudsbarnmorskorna
Ultraljudsbarnmorskorna består av två mottagningar som på uppdrag av Stockholms läns
landsting och Stockholms barnmorskemottagningar utför ultraljud på gravida kvinnor.
Patientklientelet utgörs till främsta delen av gravida kvinnor
som kommer på remiss från Stockholms barnmorske
mottagningar. Det första ultraljudet inom Vårdvalet består
av en KUB (Kombinerad Ultraljud och Biokemi) vilket utförs i
v11-14, då man mäter en nackspalt i fostrets nacke och beräknar fostrets sannolikhet för Trisomi 21 (Downs syndrom).
Senare i graviditeten (v18-20) utförs ett större, utvidgat
ultraljud där man aktivt letar efter avvikelser i fostrets anatomi, moderkakans läge, fostervattenmängd och eventuellt andra avvikelser.
Under graviditetens senare del utförs även viktskattningar av fostret, samt vid behov olika dopplerundersökningar i bland annat navelsträng och andra kärl hos foster
och eventuellt hos kvinnan.
Patientklientelet utgörs till cirka 95 % av patienter på
remiss från barnmorskemottagningarna samt cirka 5 %
av helt privata patienter som kommer företrädesvis i tidig
graviditet på grund av oro.
Sett till Capiomodellens fyra hörnstenar följs God information och Vänligt bemötande kontinuerligt upp via
surfplatta från Touchpoint. Modern medicin säkras genom
regelbunden vidareutbildning av personalen och slutligen
säkerställs Ändamålsenlig miljö och utrustning med hjälp
av kontroller utförda av medicinska tekniker.

Gisela Bergström

Thôra Berglind
Árnadôttir

VERKSAMHETSCHEF

MEDICINSKT
ANSVARIG LÄKARE

Vår verksamhet i siffror
Besöksstatistik
Mottagningsbesök

17 600

Antal medarbetare

10

Kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete
Kliniken arbetar fortlöpande med uppföljning av kvalitet
och utfall av våra undersökningar och stämmer av regelbundet i personalgruppen vad gäller precision i våra
mätningar, fynd av avvikelser gällande falskt positiva och
falskt negativa fynd. Avvikelser rapporteras i ärendehanteringssystemet Centuri.
En barnmorska ansvarar för kontinuerlig uppföljning av
avvikelser och deltar i patologronder på Karolinska universitetssjukhuset där fallen tas upp, samt uppföljning vid
ronder på egna kliniken.
Verksamhetschefen följer upp precision i viktskattningar och dateringar där resultaten läggs ut på klinikens
hemsida, samt ansvarar för att all uppföljning fortlöper
regelbundet.

Status QPI:er
Indikator

Typ av QPI

Avvikelse skattad
CROM
vikt/sann födelsevikt		
Falskt negativa fynd

CROM

Målvärde Capio 2019

Utfall Capio 2018

Utfall Capio 2017

Så nära förlossningsvikt som möjligt

0,3 %

0,3 %

Så lågt som möjligt

0,1 %

0,07 %

Avvikelse från 		
Så nära
beräknad
CROM
förlossningsdag
0,8 dagar
graviditetslängd – 		
som möjligt
tidig datering v.12-14
				
Avvikelse från 		
Så nära
beräknad
CROM
förlossningsdag
0,4 dagar
graviditetslängd – 		
som möjligt
sen datering v.18-21				

1,1 dagar

Andel nöjda med bemötande

PREM

≥95 %

95 %

95 %

Andel som kan rekommendera

PREM

≥95 %

97 %

93 %

Andel som känner förtroende
för verksamheten

PREM

≥95 %

95 %

92 %

Alla CROM-värden visar resultat för barn födda under 2018.
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Vid landstingets senaste mätning av Stockholms ultraljudskliniker gällande falskt negativa fynd (det som inte
upptäcktes vid ultraljudet) blev Ultraljudsbarnmorskorna
topp tre i Stockholm. När det gäller avvikelse skattad vikt
jämfört mot födelsevikt mäter Ultraljudsbarnmorskorna
återigen bäst i Stockholm.

Myndighetsärenden samt patientnämnden och Löf
Ärenden från Patientnämnden

0

Ärenden från IVO

0

Ärenden anmälda enligt lex Maria

0

Ärenden från Löf

0

Kvalitetsregister
Kliniken rapporterar till:

Fokus för kvalitetsarbetet 2019

•

Nationella Graviditetsregistret (dateringsprecision
och viktskattning)

•

•

Nationella kvalitetsregistret för fosterdiagnostik
(Medscinet) riskbedömning gällande kromosom
avvikelser

Ny filial öppnas i Täby under senvintern för att erbjuda gravida i Norrtälje, Åkersberga, Vallentuna
och Täby ultraljud i närmiljö.

•

Att bibehålla den höga kvaliteten på mätningar och
patientnöjdhet genom täta uppföljningar i personalgruppen.
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Capio Öron Näsa Hals
Capio ÖNH bedriver specialiserad öron-,
näs- och halssjukvård i öppenvård med
mottagningsverksamhet samt dagkirurgi.
Verksamheten bedrivs enligt vårdvalsavtal
med SLL.

Inom Capio ÖNH bedriver vi utredning, diagnostik, behandling samt uppföljning av patienter med öron-, näs- och
halssjukdomar där tillståndet inte kräver akutsjukhusens
resurser eller kan utföras av primärvården. Våra patienter
utgörs av allt från spädbarn till åldrade individer. Vanliga
diagnoser bland barn är obstruktiv sömnapné till följd av
halsmandelförstoring samt infektioner i halsmandlar och
öron. Bland vuxna är vanliga sökorsaker yrsel, nästäppa
av strukturell eller inflammatorisk genes, sväljningssvårigheter och tumörfrågeställningar.
Verksamheten är lokaliserad vid Globen i Stockholm
och sedan hösten 2018 i nybyggda mottagningslokaler i
Solna centrum, dit den tidigare mottagningen från Drottninggatan 99 är flyttad. Med moderna, ljusa och ändamålsenliga lokaler med modern undersökningsutrustning
arbetar vi i en vårdmiljö som ger god kvalitet till patienter
och en god fysisk arbetsmiljö till vår personal.
Operationer utförs i dagkirurgi och de mest förkommande ingreppen är halsmandeloperationer, abrasio,
operation med rör i trumhinna, nässeptumplastiker samt
ytteröreplastiker.
Verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015.

Operationer i full narkos
Antal medarbetare

TF VERKSAMHETSCHEF

MEDICINSKT
ANSVARIG LÄKARE

Kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete
Kvalitetsansvarig och samtidigt medicinskt ansvarig
läkare har tidigare varit verksamhetschef. Under 2018 har
verksamhetschef slutat och ny rekrytering påbörjats varför
man delat på ansvaret. För inrapportering till kvalitets
register ansvarar utsedd sjuksköterska/undersköterska.
Kundnöjdhet (PREM) mäts löpande via surfplatta från
Touchpoint. Resultaten gås igenom med all personal
vid regelbundna APT en gång per kvartal. Resultat från
kvalitetsregistren diskuteras fortlöpande på läkarmöten.
För att förbättra kvalitet och våra arbetssätt uppmanar
vi alla medarbetare att rapportera avvikelser. Avvikelser
rapporteras i ärendehanteringssystemet Centuri. Ansvar
för att åtgärda och föra tillbaka information kring avvikelser
ligger på verksamhetschef som då också har möjlighet att
snabbt agera på eventuella brister. Avvikelserapportering
tas regelbundet upp som en punkt på våra APT.
Säkerhetsarbete kring brandskydd och miljö sköts av personal utsedd som brandskydds- respektive miljöansvarig.

Vi rapporterar till:

Besöksstatistik
Polikliniska operationer

Jenny Driving

Kvalitetsregister

Vår verksamhet i siffror

Mottagningsbesök

Elisabeth Kraulis
Blomfeldt

13 705
995
1 005
12

•

Septumplastikregistret, SEP

•

Kvalitetsregistret för rör i trumhinnan, ROR

•

Tonsilloperationsregistret, TON

Status QPI:er
Indikator
Typ av QPI
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Målvärde
Capio 2019

Utfall
Capio 2018

Utfall
riket 2018

Utfall
Capio 2017

TON – återinläggning för blödning

CROM

3,5 %

1,5 %

3,9 %

3,7 %

TON – kontakt pga postoperativ
smärta (30 dgr)

PROM

15 %

28 %

17 %

27 %

TON – symptomfri efter op (6 mån)

PROM

95 %

94 %

95 %

97 %

Andel nöjda med bemötandet

PREM

≥95 %

95 %

-

100 %

Andel som känner förtroende

PREM

≥95 %

96 %

-

97 %

Andel som kan rekommendera verksamheten

PREM

≥95 %

93 %

-

97 %
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Tonsilloperationsregistret
Vi arbetar vidare med att gå över från varm till kall kirurgisk
teknik vilket enligt studier minskar risken för postoperativ
blödning, den allvarligaste komplikationen efter halsmandeloperation. 36 % av operationerna på Capio utförs för
närvarande med kall teknik. Frekvensen postoperativ
blödning på Capio ligger under senaste året under riks
nivå. Vi noterar hos oss en fortsatt hög kontaktfrekvens för
smärta jämfört med riket. Vi kommer under 2019 utvärdera
om vårt postoperativa smärtlindringsschema behöver
modifieras och se över vår patientinformation angående
smärtlindring. Vi har sedan länge uppmanat patienter
att kontakta oss och finns lättillgängliga för frågor kring
postoperativ smärtbehandling, vilket kan bidra till den
högre kontaktfrekvensen.
Septumplastikregistret
Registret ställer frågor kring vald kirurgisk metod, kriterier
för att planera en operation och då grad av nästäppa som
viktigast. Registret har en fortsatt mycket dålig täckningsgrad nationellt med ca 45 % svarsfrekvens från patienter,
men även från medverkande kliniker varför det är tveksamt
vilka slutsatser som kan dras från detta register.
Av operationer 2018 har vi en god inrapportering från
enkät A och B som är den pre- och peroperativa enkäten.
Svarsfrekvensen på postoperativa enkäterna ligger i nivå
med riket med låg svarsfrekvens.
Kvalitetsregistret för rör i trumhinnan
Registret kartlägger bl.a. nöjdhet med preoperativ information (riket 95 %), andelen patienter med indikation
sekretorisk mediaotit som gjort hörseltest innan operation
(riket 55 %) och andel som fått förbättrad hörsel efter (riket
89 %).
Vår verksamhet ligger på rikssnittet avseende nöjdhet
med preoperativ information. Övriga data finns inte ännu.

Vi arbetar för att hörseltesta 100 % av våra patienter innan
beslut om rörbehandling vilket dock är svårt ibland då hörseltiderna för barn under 4 år som utförs på Hörselkliniken
Karolinska är begränsade.

Myndighetsärenden samt patientnämnden och Löf
Ärenden från Patientnämnden

0

Ärenden från IVO

0

Ärenden anmälda enligt lex Maria

0

Ärenden från Löf

0

Fokus för kvalitetsarbetet 2019
•

Vi har under 2018 infört Centuri för dokument- och
ärendehantering vilket vi nu förväntar oss kunna
använda för enklare registrering och sammanställning av t ex avvikelser, uppdatering av dokument
vilket vi ser kunna förenkla och öka kvalitetsarbetets nivå ytterligare.

•

Vidare elektroniska lösningar skulle kunna underlätta arbetet med uppföljning och utvärdering av
behandlingsresultat samt t ex ifyllandet av hälsodata på olika nivåer

•

Öka andelen kall teknik vid tonsilloperationer för
att minska postoperativa blödningar samt se över
postoperativa smärtbehandlingsrutiner/information vid tonsilloperation.

•

Följa nya resultat som kommer med ökad nationell
registerregistrering.
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Bästa möjliga livskvalitet för varje patient

Capio Specialistkliniker
Box 583, 101 31 Stockholm
Besöksadress: Klarabergsgatan 23, plan 5, 111 21 Stockholm
Telefon: 08-737 87 80
www.capio.se
Kvalitetscontroller: My Ericsson, my.ericsson@capio.se

