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Vistelsetid vid Akutmottagning  
under 4 timmar

Mål: Målnivå 77 procent, miniminivå 52 procent

Utfall: 72 procent

Analys/Kommentar: Under 2018 har akutmottagningen 
tagit emot 96 894 akutbesök. Det är ca 7 procent ökning av 
patientinflödet. Det har varit ett utmanande år att klara av 72 
procent av patienterna inom fyra timmar. Många patienter har 
valt att söka till CStGs akutmottagning och vi har därmed fått 
en större ökning av patienter än vad som var planen i SLLs 
omstyrning av akutsökande patienter under 2018. 

Planerade förbättringsåtgärder: Sjukhusets övergripande 
mål är att förbättra patientens vistelse på akutmottagningen, 
både att förbättra vårdkvaliteten och förkorta själva vistelse-
tiden. Vi samarbetar med övriga kliniker för att gemensamt 
kunna uppnå målen. För att höja andelen som vistas på akut-
mottagningen i mindre än fyra timmar krävs flera åtgärder, 
både inom akutmottagningen vad gäller inflöde, omhänderta-
gande av patienten men även vidare i vårdkedjan.

Vistelsetid vid akutmottagning under 4 timmar

Resultat väntetider 2018

Samtliga patienter Totalt Kvinnor Män

A. Antal patienter som inkommit till
akutmottagningen 

96 894 49 853 47 041

B. Andelen patienter där door-to-
door-tiden är ≤ 4 timmar 

69 745 35 012 34 733

C. Andelen patienter där door-to-
door-tiden är ≤ 4 timmar, % (C=B/A) 

72% 70% 74%

Inom akutmottagningen pågår ett aktivt arbete med att
optimera:
• Hela flödet av patienter från inskrivning till utskrivning 
• Tid till läkarbedömning 
• Tidigt insamlande av beslutstöd 
• Resursplanering - t.ex. att flest vårdlag arbetar när högst 

antal patienter vistas på akutmottagningen samt införande 
av flexibla vårdlag med akutläkare och sjuksköterska som 
är klinikoberoende

• Att rätt kompetens är på rätt plats både vad gäller läkare 
och sjuksköterskor 

• Kunskap i akut omhändertagande 
• Den utrustning som krävs 

Det finns ett uttalat sjukhusgemensamt ansvar att frigöra 
vårdplatser under stora delar av dygnet genom förändrade 
rond/ utskrivningsrutiner inom slutenvården. Ronden är mer 
behovsstyrd utifrån patienten. Dessutom sker direktinlägg-
ningar från akutmottagningen till slutenvården. Vid triagering 
bedöms om patienten behöver slutenvårdens resurser och då 
fortsätter behandlingen av patienten direkt på avdelningen. 
Det pågår dessutom förbättringsarbeten kring andra flöden, 
t.ex. samarbete mellan akutmottagning och akutröntgen.

Andelen patienter ≥ 80 år där door-to-door-
tiden ≤ 4 timmar

Mål: Redovisa resultat

Utfall: 63 procent

Analys/Kommentar: Alla patienter över 80 år prioriteras som 
minst prio 3/gul på kirurgen och ortopeden, vilket är ett steg 
mot standardiserat omhändertagande kring den äldre patien-
ten och leder till att tid till läkarbedömning blev kortare för 
denna grupp och troligen påverkat den totala vistelsetiden.

Sjukhusets övergripande mål är att förbättra den äldre patien-
tens vistelse på akutmottagningen, både att förbättra vård-
kvaliteten och förkorta själva vistelsetiden. Vi samarbetar med 
övriga kliniker för att gemensamt kunna uppnå målen. Ett fort-
satt fokus på den äldre sköra patienten fortgår, se åtgärdsplan 
för total vistelsetid.

Vistelsetid vid akutmottagning under 4 timmar för patienter
> 80 år

Resultat väntetider 2018

Patienter > 80 år Totalt Kvinnor Män

A. Antal patienter ≥ 80 år som inkom-
mit till akutmottagning totalt 

15 054 9 222 5 832

B. Antal patienter ≥ 80 år där door-
to-door-tiden är ≤ 4 timmar 

9 510 5 636 3 874

C. Andelen patienter ≥ 80 där 
door-to-door-tiden är ≤ 4 timmar, % 
(C=B/C)

63% 61% 66%

Vistelsetid vid Akutmottagning  
mer än 8 timmar

Mål: Redovisa resultat, analys och förbättringsåtgärd

Utfall: Samtliga patienter 2 procent
Patienter ≥ 80år 3 procent

Analys/Kommentar: Resultatet presenteras utifrån alla som 
söker akutmottagningen, men särredovisas även för patienter 
som är 80 år eller mer. Det är en låg andel patienter som vistas 
på akutmottagningen i mer än åtta timmar och i jämförelse 
med övriga länet är resultaten för 2018 väldigt bra.

Planerade förbättringsåtgärder: Se ”planerade förbättrings-
åtgärder” under Vistelsetid vid akutmottagning under 4 tim-
mar.
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Vistelsetid vid akutmottagning över 8 timmar

 
Vistelsetid vid akutmottagning över 8 timmar (patienter > 80år)

Resultat väntetider 2018 Kvartal 1 2018 Kvartal 2 2018 Kvartal 3 2018 Kvartal 4 2018 Totalt

Patienter > 80 år Total K M Total K M Total K M Total K M Total K M

A. Antal patienter ≥ 80 år 
som inkommit till akutmot-
tagning totalt 

3661 2210 1451 3507 1304 2203 3571 2292 1279 3875 2316 1559 15054 9222 5832

B. Antal patienter ≥ 80 år 
där door-to-door-tiden är ≥ 
8 timmar 

3557 2143 1414 3416 1246 2170 3460 2216 1244 3762 2243 1519 14635 8948 5687

C. Andelen patienter ≥ 80 
där door-to-door-tiden är ≥ 8 
timmar, % (C=B/A) 

97% 97% 97% 97% 96% 99% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 98%

Resultat väntetider 2018 Kvartal 1 2018 Kvartal 2 2018 Kvartal 3 2018 Kvartal 4 2018 Totalt

Samtliga patienter Total K M Total K M Total K M Total K M Total K M

A. Antal patienter som 
inkommit till akutmot-
tagningen 

23654 12428 11226 24485 12454 12031 23924 12208 11716 24831 12763 12068 96894 49853 47041

B. Andelen patienter där 
door-to-door-tiden är ≥ 
8 timmar 

23199 12178 11021 23980 12187 11793 23378 11912 11466 24268 12451 11817 94825 48728 46097

C. Andelen patienter där 
door-to-door-tiden är ≥ 
8 timmar, % (C=B/A) 

98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

Medianväntetid till  första läkarbedömning

Mål: Redovisa timmar

Utfall: 30 minuter

Analys: Data är framtagen från alla patienter som är inskrivna 
på akutmottagningen, oavsett tid på dygnet, kliniktillhörighet 
och ålder. Data visar mediantid till läkarbedömning, för att visa 
ett mer rättvisande mått än medelvärde. 

Med första läkarbedömning menas den första beslutsgrun-
dande bedömningen, då en läkare undersöker patienten och 
gör en bedömning som ligger till grund för fortsatt undersök-
ning eller till behandling samt initierar behandling, provtagning
Åtgärdsplan: Sjukhusets övergripande mål är att förbättra 
patientens vistelse på akutmottagningen, både att förbättra 
vårdkvaliteten och förkorta själva vistelsetiden. Vi samarbetar 
med övriga kliniker för att gemensamt kunna uppnå målen. 
Testar under januari 2019 med tidig läkarbedömning på kirurg-
sektionen på akutmottagningen.

Medianväntetid till första läkarbedömning vid akutmottagning

2018

Samtliga patienter Totalt Kvinnor Män

Tid från ankomst till akutmottagning 
till första läkarbedömning. Median-
väntetid i minuter

30 30 31

Antal patienter som ingår i beräk-
ningen 

96 894 49 853 47 041

Okorrigerad sjukhusmortalitet 

Patientunderlag: Antal avlidna patienter under sjukhus- 
vistelse 2018 av totalt 35826 slutenvårdstillfällen, fördelade 
på kliniker och kön. Externa IVA patienter ingår ej i  
resultatet.

Resultat: 1,70% 

Täckningsgrad: 100 %

Datakälla: Cosmic

Avlidna inskrivna 
patienter 2018

Avlidna inskrivna 
patienter 2017

 Alla Kv. Män Alla Kv. Män

CStG 610 296 314 586 301 285

(Anestesikliniken) 0 0 0 0 0 0

Kirurgkliniken 69 34 35 87 50 37

Medicinkliniken 195 90 105 183 95 88

Neurologiska kliniken 81 49 32 79 43 36

Ortopedkliniken 15 6 9 21 13 8

Akutmedicinkliniken 154 72 82 121 55 66

Hjärtkliniken 95 45 50 95 45 50

* Avser externa IVA-patienter

Analys: Diagnos grupper som kan vara bakomliggande orsak 
till sjukhusdöd analyseras och eventuellt undvikbara händel-
ser identifieras.  Det föreligger relativt en något högre mor-
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talitet bland män jämfört med 2017 Över tid ses en trend till 
sjunkande mortalitet trots en ökande patientålder. Orsak kan 
vara förbättrad vård i kombination med att palliativa patienter 
mera tas hand om av andra vårdgivare med specifikt uppdrag.  

År sjukhusbunden mortalitet

2018 1,70%

2017 1,72 %

2016 1,77 %

2015 1,66 %

2014 1,87 %

2013 1,91 %

2012 2,0 %

2011 2,1 %

2010 2,2 %

Okorrigerad 30-dagars  mortalitet 

Patientunderlag: Antal avlidna patienter under sjukhus- 
vistelse 2018 av totalt 35826 slutenvårdstillfällen, fördelade 
på kliniker och kön. Externa IVA patienter ingår ej i
resultatet.

Resultat: 1,5%

Täckningsgrad: 100 %

Datakälla: Cosmic

Avlidna inom 30 
dagar efter utskriv-

ning 2018

Avlidna inom 30 
dagar efter utskriv-

ning 2017

 Alla Kv. Män Alla Kv. Män

CStG 533 285 248 440 224 216

(Anestesikliniken' ) 6 5 1 4 0 4

Kirurgkliniken 102 49 53 71 33 38

Medicinkliniken 138 85 53 127 62 65

Neurologiska 
kliniken

40 17 23 47 29 18

Ortopedkliniken 50 27 23 22 13 9

Akutmedicinkliniken 127 69 58 111 60 51

Hjärtkliniken 70 33 37 58 27 31

*Avser externa IVA-patienter

Analys: Diagnos grupper som kan vara bakomliggande orsak 
till sjukhusdöd analyseras och eventuellt undvikbara händel-
ser identifieras.  Det föreligger relativt en något högre mortali-
tet bland kvinnor som sannolikt beror på högre ålder hos vår-
dade kvinnor.  2018 har CStG utvidgning av det onkologiska 
uppdraget skett vilket kan komma påverka utfallet. Över tid 
ses ingen säker skillnad även om vissökning skett under 2018.

År 30-dagars mortalitet

2018 1,5 %

2017 1,3 %

2016 1,8 %

2015 1,4 %

2014 1,4 %

2013 1,5 %

2012 1,3 %

2011 1,5 %

2010 1,5 %

Oplanerad återinläggning inom 7 
och 30 dagar

Patientunderlag: Andel återinläggningar på samma klinik 
oavsett diagnos inom 30 respektive 7 dagar samt inom 7 
dagar för patienter över 80 år. Andelen avser sammansla-
get värde för Medicin-, kirurg- akutmedicinsska-, hjärt-, 
neurologiska- och ortopedkli- niken Capio S:t Görans 
sjukhus.

Datakälla: Valdatabasen SLL

2018 2017 2016 2015

Andel återinläggningar på 
samma klinik inom 7 dagar

3,5% 4,1% 4,7% 4,5%

Andel återinläggningar på 
samma klinik inom 7 dagar för 
patienter över 80 år

3,2% 3,6% 4,7% 3,9%

Andel återinläggningar på 
samma klinik inom 30 dagar

7,7%  8,6% 10,8% 10,5%

 
Kommentar: Den procentuella andelen återinläggningar har 
minskat 2018. Sannolikt beroende på effekter av att åtgärds-
planen kring återinläggningar har genomförts. 

Vår bedömning är att denna har haft avsedd effekt och bidra-
git till att återinläggningar kunnat hållas på en oförändrad 
acceptabel nivå trots att den akuta somatiska slutenvården 
handlägger allt fler vårdtunga multisjuka patienter med kom-
plexa sjukdomsbilder samtidigt som:
• Utskiftning till andra vårdnivåer ”koncentrerar” de svårast 

sjuka till akutsjukhusen.
• En ansträngd vårdplatssituation leder till prioriteringar och 

tidiga utskrivningar.
• Årliga effektiviseringskrav medför allt kortare vårdtider. 

Möjligheterna att följa återinläggningar hos patienter med 
psykiatrisk eller beroendediagnos är ännu inte helt komplett i 
HSF:s portal varför CStG inte fullt ut har kunnat följa statistiken 
och därmed inte kunnat fullfölja intentionen i handlingsplanen.

Åtgärdsplan: Handlingsplanen från 2016 fortsätter under 2018 
kompletterad med analys av återinläggningsfrekvenser och 
återinläggningsorsaker på kliniknivå om möjligt i jämförelse 
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med övriga SLL akutsjukhus. Förbättrade utskrivningsrutiner 
och tydligare läkemedelsinformation inför hemgång. Fortsatt 
utveckling och kontinuerlig förbättring av rutiner med geriatri-
ken och övriga vårdgrannar i vårdkedjan. CStG ingår i SVEA-
projektet i samarbete med HSF, primärvård, kommun samt 
geriatrik. Fortsatt arbete med kompetensförsörjning, flexibla 
vårdplatser och vårdplatstillgång – såväl internt som tillsam-
mans med LSF, SFI och Locum. Fortsatt stöd till, och sam-
verkan med, landstinget i förverkligandet av framtidsplanens 
(FHS) vårdkedjetänkande och tillgång på ”goda mottagare”/
alternativa vårdgivare. 

Andel HLR-utbildad personal

Datakälla: Internt register för HLR-utbildad personal

Täckningsgrad:

2018 2017 2016 2015

Antal  HLR-utbildade medarbetare 1150 1 079 1 035 1 136

Andel  HLR-utbildade medarbe-
tare/år

52 % 51 % 52 % 59 %

Andel HLR-utbildade medarbetare 
med patientnära arbete/år

- - - 70 %

Antal utbildade HLR- och S-HLR-
instruktörer

21 15 12 12

Antal utbildade LUCAS -instruktörer 3 0 0 0

Antal utbildade AT-läkare i A-HLR 46 41 39 39

Antal utbildade AT-läkare i A-HLR 46 41 39 39

Analys: Under 2018 ses en marginell ökning av den registre-
rade andelen HLR-utbildad personal, jämfört med tidigare år. 
Från och med 2018 registreras alla HLR utbildningar i sjukhu-
sets kompetens och utbildningssystem, Capio Competence. 
Alla enheter på sjukhuset är inte registrerade i systemet än 
vilket medför att vi inte har en heltäckande bild av utbildnings-
nivån. Ingen förändring av sjukhusets mål har skett. 

Planerade förbättringsåtgärder: 
• Öka antalet HLR-utbildad personal på Capio S:t Göran 

genom att HLR koordinatorerna bevakar och återkopplar 
klinikernas utbildningsfrekvens via Capio Competence.

• Tillse att det finns tillräckligt med instruktörer i HLR, 
LUCAS och intraosseös infart, för att tillgodose utbild-
ningsbehovet på Capio S:t Göran samt de externa enhe-
terna anslutna till HLR-gruppen.

Fortsätta implementerandet av standardiserad akutlarms-
journal i Cosmic, där uppgifterna till Svenska Hjärt-lungrädd-
ningsregistret sedan kan hämtas. Akutlarmsjournalen som 
infördes 2017 kommer att utvärderas och återkopplas för opti-
malt användande.  

Utlokaliserade, överbeläggningar, 
beläggningsgrad

Patientunderlag: Andel utlokaliserade patienter och andel 
överbeläggningar (SoS/SKL mätning) samt beläggnings-
grad ( i för hållande till disponibla vårdplatser). Registrering 
dagligen 06.00. Sammanslagna värden för  Akutmedicin-, 
Hjärt- Medicin-, Kirurg- och Ortopedkliniken samt AVA 
Capio S:t Görans sjukhus.

Datakälla: VPÖ (Vårdplatsöversikt, Cambio Cosmic)

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andel utlokaliserade 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1%

Andel över- 
beläggningar

2,1% 1,4% 1,0% 0,8% 0,9% 0,9%

Beläggningsgrad 96% 94% 89% 91% 93% 90%

Utlokaliserade
Kommentar: Under 2018 har en mindre ökning skett jämfö-
relse med 2017 (0,1 procent).  Fortsatt intensivt samarbete 
med flexibelt utnyttjande av vårdplatser mellan klinikerna sker 
vilket påverkar andelen utlokaliserade på sjukhusnivå. 

De perioder under året när ökningen av utlokaliserade är som 
högst föreligger avsevärd avflödesproblematik från sjukhuset. 
Inflödet av akutpatienter har fortsatt öka kontinuerligt, mest 
markant av patienter utanför vårt primära serviceområde, 
2018 kom  97 000 patienter till vår akutmottagning.

Ökningen har  intensifierats i samband med omdirigering av 
patienter inom SLL och när övriga akutsjukhus haft svårt att 
hantera vårdplatssituationen. Inför omställningen inom SLL 
(Region Stockholm) begärde CStG 2017 flera fysiska vårdplat-
ser (ca 30) inom sjukhusområdet men tyvärr kunde inte SLL 
(HSF) uppbringa vårdplatser trots överenstämmelse om att 
behovet förelåg.

Dessutom föreligger fortsatt avflödesproblematik från sjukhu-
set i samband med sommar-, jul- och nyårsperioderna. Det 
var färre antal öppna geriatriska vårdplatser under 2017. Inflö-
det av akutpatienter har ökat kontinuerligt, mest markant av 
patienter utanför vårt primära serviceområde, 2017 kom drygt 
90 000 patienter till vår akutmottagning. Ökningen har  inten-
sifierats i samband med omdirigering av patienter inom SLL 
och när övriga akutsjukhus haft svårt att hantera vårdplats-
situationen. 

I jämförelse med riket och SLL är incidensen av utlokaliserade 
mycket låg (Se Figur 2).
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Planerade förbättringsåtgärder: Under 2019 kommer 12 nya 
onkologiska vårdplatser att  öppna under februari. CStG kom-
mer att fortsätta utveckla flexibla vårdplatser i samband med 
den planerade utbyggnaden av sjukhuset. Fortsatt intensivt 
arbete med vårdgrannar bl.a. geriatriken inkl ASIH, palliativa 
slutenvårdsenheter, primärvård och kommun. Snabbare insat-
ser ifrån kommunerna är en absolut nödvändigt för att få vård-
kedjan att fungerar på ett avsett sätt. CStG kommer att fort-
sätta driva frågan såväl emot våra lokala samarbetspartners 
och centralt via HSF. inom sitt område vilket utgör underlag 
till förbättringsarbete. Vi arbetar redan på detta sätt men det 
kräver i dagsläget en del manuell hantering. 

Från 2018 01 01 registreras och hanteras alla klagomål som 
patient och närstående framför direkt i avvikelsesystemet, 
vilket förenklar handläggning och uppföljning. Detta arbets-
sätt kommer att fortsätta att utvecklas under året både utifrån 
arbetssätt och kategorisering av klagomål för att lättare kunna 
följa mönster och uppmärksamma förbättringsmöjligheter, 

Figur 2 Jämförelse överbeläggning och utlokaliserad mellan CStG, SLL samt nationen (Källa: SKL uttag 21/1 2019)
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Avvikelserapportering

Datakälla:  Registrerade avvikelser i Alfresco

Antal avvikelser
2018 2017 2016

Antal absoluta tal 4 459 3 474 4065

Antal per 1000 vårdkontakter 15 15,6 16

Avvikelser fördelat per kategori i procent

Kategorisering 2018 2017 2016

Ej angivet 16 22 21

Dokumentation  och  informationsöverföring 15 17 18

Akut omhändertagande 7 8 9

Negativ påverkan på  vårdflöde 8 8 11

Arbetsmiljö 7 7 7

Fall 6 7 7

Vård och behandling 12 7 4

Läkemedel 5 5 7

Vårdhygien,  Smittskydd, VRI 3 5 3

Säkerhet - 3 4

Sårvård (in-ut-farter) 2 2 1

Provhantering 2 2 2

Etik, bemötande - 2 2

Övriga 3 2 5

Medicinteknisk produkt 2 1 0

Kontroll av identitet - 1 -

Sekretess - 1 -

Patienttransport 1 1 -

Laboratorie - - 8

Medicinsk & Kirurgisk behandling - - 4

Omvårdnad - - 6

Miljö 2 - 0

Klagomål från patient/närstående (från 2018) 3

Avvikelser fördelat per allvarlighetsgrad

Allvarlighetsgrad 2018 2017 2016

Nivå 0: Risk för påverkan eller skada 39 31 50

Nivå 1: En  händelse utan påverkan eller 
skada

34 33 30

Nivå 2: En händelse med övergående 
påverkan eller skada

27 23 14

Nivå 3: En händelse med permanent påver-
kan eller skada

1 0,5 0,3

Nivå 4: Dödsfall eller större permanent 
påverkan eller skada

1 0,5 0,3

Ej angivet 9 12 5

Analys: Antalet rapporterade avvikelser per medarbetare för 
år 2018 är 2,2 st  (2017 2,2 st). 

CStG lanserade ett egenutvecklat avvikelsesystem 1/5 2014. 
Systemet har sedan dess utvecklats utifrån verksamhetens 
önskemål och behov. Alla medarbetare har möjlighet att följa 
handläggningen av sin avvikelse i systemet vilket innebär att 
alla får återkoppling . 

Digitaliserade förbättringstavlor har successivt implemen-
terats på sjukhuset. Detta har möjliggjort att de leanlappar 
(förbättringslappar) som bedöms vara en avvikelse kan enkelt 
konverteras och skickas elektroniskt till avvikelsesystemet. 
Enheter kopierar in vissa avvikelser till den elektroniska lean-
tavlan vilket gör att avvikelserna diskuteras gemensamt på 
förbättringsmötena.

Från 2018 01 01 registreras och hanteras alla klagomål som 
patient och närstående framför direkt i avvikelsesystemet, 
vilket förenklar handläggning och uppföljning. Detta arbets-
sätt kommer att fortsätta att utvecklas under året både utifrån 
arbetssätt och kategorisering av klagomål för att lättare kunna 
följa mönster och uppmärksamma förbättringsmöjligheter. 

Planerade förbättringsåtgärder: Under 2019 kommer vi att 
undersöka möjligheter för att ytterligare utveckla systemet för 
att lättare hantera, följa upp och analysera avvikelser.

Genomförda  händelse- och riskanalyser

Datakälla:  CStG kvalitetsstyrkort.

2018 2017 2016

Händelseanalyser 14 24 19

Riskanalyser 7 9 11

Analys: CStG har väl inarbetade rutiner för initiering och 
genomförande av händelseanalyser. Händelseanalyser 
genomförs vid utredning vid allvarlig händelse eller av risk för 
allvarlig händelse och inför bedömning om eventuell egenan-
mälan till IVO enligt lex Maria. Patient och/eller när-stående 
erbjuds alltid att delta. Samtliga lex Maria ärenden har före-
gåtts av en händelseanalys. Sedan 2016 gör vi våra händel-
seanalyser i NITHA. Mindre riskanalyser och utredningar görs 
fortlöpande i verksamheterna.

Under 2018 har 7 riskanalyser enligt nationella handboken 
för risk- och händelseanalyser genomförts. Några berör de 
omfattande ny- och ombyggnationer som pågår på sjukhus-
området och hur olika verksamheter påverkas av det.

CStG har valt att använda riskanalys, enligt den nationella 
hand-boken för risk- och händelseanalys, till större övergri-
pande analyser då denna metod är både resurs- och tids-
krävande. Däremot görs dagliga riskbedömningar av arbets-
teamen i verksamheten inför och efter varje arbetspass för 
att identifiera och undvika potentiella patientrisker. Vissa 
avdelningar har även infört pulsmöten vilket innebär flera 
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kortare avstämningar under arbetspasset. Riskbedömningar 
görs standardiserat exempelvis genom sjukhusövergripande 
NEWS-rutin samt CStG:s bedömningskort som bygger på 
prioriterade vårdskadeområden.

Planerade förbättringsåtgärder: Fortsätta att arbeta i NITHA 
med händelseanalyserna. Under 2019 planeras att hålla en 
intern utbildning i händelse- och riskanalys för att säkra att 
multiprofessionella team med medarbetare kan sättas ihop 
när en analys behöver ske. Fortsatt fokus på att involvera 
patienter i riskanalyser där det är relevant

Strukturerad journalgranskning

Datakälla:  Cosmic

Analys: Under 2018 granskades totalt 1165 journaler. Av dessa 
var 240 sjukhusövergripande slumpvis utvalda journaler från 
medicin-, akutmedicin-, hjärt-, neuro-, kirurg- och ortopedkli-
niken och resterande var riktade granskningar.  

Utfall sjukhusövergripande granskningar
Sedan 2013 görs 20 stycken sjukhusövergripande slumpmäs-
siga granskningarna per månad d.v.s. 240 totalt, enligt meto-
den markörbaserad journalgranskning. Den totala andelen 
vårdskador, d.v.s. undvikbara skador, vid CStG under 2018 
var 1,25 procent. Årets resultat är lågt i jämförelse med den 
nationella nivån inom somatisk slutenvård som var 7,5% 2017( 
Skador i vården, 2013-2016 , SKL).

Andelen skador, d.v.s. icke undvikbara skador, vid CStG var 
för 2018 6,3 procent. Andel skador är lägre på CStG i jämfö-
relse med den nationella nivå som var 12,4% 2017, (Skador 
i vården - utveckling, 2013-2017, SKL). De problemområden 
som identifierats är av oss sedan tidigare kända och ligger 
i linje med de handlingsplaner vi tagit fram inom respektive 
vårdskadeområde. 

2018 2017 2016

Vårdskador 1,25% 2,5% 2,1%

Totalt antal skador 6,3% 11 % 9 %

Riktade journalgranskningar som skett under 
2018 är 925 stycken med syfte att identifiera 
förbättringsområden
• Ortopedkliniken har granskat alla patienter (150 st) med 

höftfraktur som inte opererades inom 24 timmar. Även alla 
patientjournaler (250 st) där det fanns en misstanke om 
postoperativ infektion granskades.

• Anestesikliniken har granskat alla återinläggningar på 
IVA och alla patienter som inte är opererade inom utsatt 
priotid, vilket blev 150 st journaler. 

• På medicin-, neuro-, hjärt- samt akutmedicinska kliniken 
har alla inkomna avvikelser som berör fall granskats, vilket 
resulterat i 210 st journalgranskningar.

• Medicinkliniken har granskat alla patienter med nydiag-

nostiserad cancer (90 st) med avseende om patient blivit 
erbjuden kontaktsjuksköterska.

• Kirurgkliniken har granskat 75 st journaler avseende rök-
ning hos obesitaspatienter.

Anmälningar till IVO enligt Lex Maria

Datakälla: Registrerade ärenden hos Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO)

Täckningsgrad: 100 %

2018 2017 2016

Antal absoluta tal 9
4 kv

5 män

6 
2 kv

 4 män

4 
3 kv  

1 män

Antal per 1000 vårdkontakter 0,03 0,02 0,02

CStG har gjort 9 egenamälningar enligt lex Maria till IVO där 
patienthändelser med allvarliga utfall efter utredning klassifi-
cerats som undvikbara, dvs vårdskador. 

Beslut från IVO har kommit gällande samtliga 9 allvarliga hän-
delser 2018. I samtliga beslutade ärenden anser IVO att vård-
givaren uppfyllt kraven i Patientsäkerhetslagen och avslutar 
ärendena utan ytterligare åtgärder. IVO bedömer att vårdgi-
varen fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser 
som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vård-
skada.

Genomföringen av beslutade åtgärder har fått ett tydligare 
fokus genom att dessa under 2018 har tagits upp på kliniker-
nas kvalitetsuppföljningar.

Planerade förbättringsåtgärder: Arbetet med att strukturera 
processen i samband med allvarlig händelse fortgår och har 
anpassats till den nya föreskriften HSLF FS 2017:41 om anmä-
lan av händelser som medfört eller kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada. 

Anmälningar till Patientförsäkringen LÖF

Datakälla: Rapporterade ärenden från LÖF. 

2017 2016 2015

Antal anmälda ärenden   207 170 195

Antal beslut relaterade till anmälningar 
innevarande år

 74 67 95

Andel ersättningsbara 46 % 55 % 48 %

Analys: Antalet anmälningar ligger relativt jämt över senare 
åren. Flertalet anmälningar härrör från den ortopediska och 
kirurgiska verksamheten.  Andelen ersättningsbara skador 
och beslut meddelas inte från patientförsäkringen från års-
skiftet 2018.

Planerade förbättringsåtgärder: Löf tillhandahåller årligen 
detaljerade uppgifter om anmälda skador och uppmärksam-
mar områden som särskild bör granskas i verksamheternas 



Sjukhusgemensamt

8 Uppdaterad: 19-03-15-14:51

förbättringsarbete. Klinikerna arbetar aktivt med att analysera 
statistiken för att upptäcka brister som kan åtgärdas och före-
byggas.

Anmälningar till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO)

Datakälla: Registrerade ärenden hos Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO)

Täckningsgrad: 100 %

2018 2017 2016

Antal absoluta tal 12
10 kv
2 män

41 
25 kv

 16 män

15 
5 kv  

10 män

Antal per 1000 vårdkontakter 0,04 0,15 0,06

Analys: Antalet anmälningar till IVO minskade tydligt under 
2018. Detta beror på den lagmässiga förändring som trädde 
i kraft vid årsskiftet där IVO:s utredningsskyldighet i klago-
målsärenden har begränsats. Av 12 ärenden har IVO kommit 
med beslut i 5 ärenden, varav ett kritikbeslut. Händelsen som 
ligger till grund för det enskilda klagomålet med kritikbeslut 
var föremål för internutredning och anmält enligt lex Maria. 

Planerade förbättringsåtgärder: Patienter och anhörigas 
synpunkter och klagomål på den vård och behandling de 
får vid CStG ser vi som ett värdefullt underlag till vårt för-
bättringsarbete. CStG har ett tydligt fokus i att arbeta med 
patientsynpunkter och klagomål oavsett vilken väg de inkom-
mer. De klagomål som inkommer till sjukhuset handläggs på 
respektive klinik där de analyseras och används som underlag 
i klinikernas förbättringsarbete.

Ärenden till Patientnämnden

Datakälla: Registrerade ärenden från Patientnämnden

Täckningsgrad: 100%

2018 2017 2016

antal % antal % antal %

Vård & Behandling 177 63 133 50 99 53

Kommunikation 49 18 62 23 38 20

Organisation 10 4 18 7 15 8

Omvårdnad 6 2 6 2 2 1

Vårdansvar 6 2 8 3 4 2

Ekonomi 6 2 12 5 11 6

Sekretess & journal 7 3 11 4 9 5

Beslut från IVO Lex Maria anmälan 2018 Huvudsakliga beslutade åtgärder

Avslutat Fördröjd diagnos hjärtinfarkt. Patient som inkom på akut-
mottagningen med buksmärtor. Snabb försämring och får 
ett hjärtstopp och avlider till följd av det.

Förtydligande av handledning för läkare under utbildning.

Avslutat Kalciumklorid ges i perifer infart istället för central infart på 
intensivvårdsavdelning. Patienten fick amputera hand/delar 
av arm.

Uppdaterad läkemedelsmodul med varning, nya etiketter 
med varning.

Avslutat Fördröjd diagnos sinustrombos. Patient inkom till akutmot-
tagningen med huvudvärk. Patient avled senare på annat 
sjukhus.

Tydliggörande av klinisk handledning.

Avslutat Fördröjd diagnos av mjukdelsinfektion där patienten avlider 
på avdelning som följd av det.

Tydliggörande av klinisk handledning. Tydliggörande vikten 
av strukturerad kommunikation.

Avslutat Fallskada på avdelning. Patient drabbas av skador i ansikte 
och subduralhematom.

Införande av omvårdnadsronder. Förbättringar av fysiska 
miljön för att förhindra fall.

Avslutat Förväxling och felaktigt administrering läkemedel (insulin) 
på intensivvårdsavdelning. Patienten kvarstannade under 
observation. Inga permanenta skador.

Iordningställande av separat beredningsrum, genomgång av 
läkemedelsrutin med sjuksköterskor.

Avslutat Fall från undersökningsbord på röntgen. Patienten fick 
skador i ansiktet.

Upprättande av skyddsbarriärer vid röntgenbordet.

Avslutat Fördröjd diagnos av hjärtinfarkt (STEMI) kirurgakuten. 
Patient avled senare på annat sjukhus.

Tydliggörande av klinisk handledning. Uppdaterad rutin kring 
indikation för när EKG ska tas.

Avslutat Defibrillatorfunktionen på ICD ej påslagen efter operation. 
Patienten drabbades av ett hjärtstopp och fick permanenta 
men efter det.

Tydliggörande av rutiner kring användning av WHO- check-
lista – säker kirurgi.
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Övrigt 1 0,4 2 1 1 0

Administration 12 4 8 3 6 3

Rådgivning 5 2 4 2 3 2

Antal totalt 279 100 264 100 188 100

Antal skriftliga
80 (50 kv. 30 

män)
57 (30 kv, 27 

män)
60 (35 kv, 
25 män)

Antal per 1000 vård-
kontakter

0,94 0,99 0,77

Analys: Det totala antalet anmälningar till Patientnämnden 
är högre än föregående år i absoluta tal men ej  relaterat till 
antalet vårdkontakter. Patientnämndens sammanställning är 
beräknad på antal klagomål, där varje ärende kan ha flera 
klagomål. Över hälften av de anmälda ärendena faller inom 
området Vård & behandling. Den andra stora gruppen, knappt 
18 %, faller inom kategorin Kommunikation.

Planerade förbättringsåtgärder: Den månatliga samman-
ställningen av ärenden till Patientnämnden analyseras på 
respektive klinik och används som underlag till klinikernas 
förbättringsarbete. Rutin har förtydligats för att uppfylla 
sjukhuset åtaganden att besvara patienterna och närstående 
skyndsamt.

Ärenden till Patientvägledare

Datakälla: Registrerade ärenden till Patientvägledaren

Täckningsgrad: 100%

2018 2017 2016

Antal totalt 205  
151 (86 kvinnor, 

65 män
237 (130 kvinnor, 

106 män)

Antal per 1000 
vårdkontakter

0,77 0,62  1,06

Analys: Till följd av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) 
har hanteringen och registreringen av personuppgifter i ären-
den till Patientvägledare begränsats, dvs antalet och kategori 
av ärenden registreras, i de fall det är ett klagomål som ska 
hanteras registreras ärendet med personuppgifter i avvikelse-
systemet. 

Antalet ärenden till Patientvägledare har ökat jämfört med 
2017. En högre vårdproduktion förklarar viss del av ökningen 
och kan ha att göra med den lagmässiga förändringen av kla-
gomålshanteringen där ärenden ska utredas av vårdgivaren 
i första hand. Den vanligaste kontaktvägen till Patientväg-
ledare är per telefon. Därutöver kommer ett antal frågor via 
mail till sjukhusets informationsbrevlåda. Om dessa ärenden 
har koppling till medicinska frågeställningar eller synpunkter 
på vården vidarebefordras de till Patientvägledare. Enstaka 
patienter kommer på besök eller skriver brev. Via 1177 Vård-
guidens e-tjänster kommer ett 10-tal frågor till Patientvägle-
dare per månad. 51 patienter har begärt spärr/avspärrning 
av sin journal i NPÖ, flertalet av dessa via 1177 Vårdguidens 
e-tjänster. 4 patienter har begärt ut uppgifter om vem som 
har varit inne i deras journal. Synpunkter som inkommer via 

Patientvägledare återkopplas till verksamheterna för att tas 
tillvara i förbättringsarbetet.

Flertalet ärenden till Patientvägledare faller inom områdena 
vård och behandling samt administration. Med ökade möjlig-
heter att enkelt få ta del av sin journal ökar också önskemål på 
korrigeringar och förtydliganden i journalen.

Patientvägledare har även en koordinerande funktion vad gäl-
ler inkommande klagomål och synpunkter från patientnämnd 
och IVO.

Planerade förbättringsåtgärder: Möjligheterna att förbättra 
och förenkla kontakt med sjukhusets olika mottagningar via 
1177 Vårdguidens e-tjänster pågår fortlöpande.  Med anledning 
av den Klagomålslag som infördes vid årsskiftet 2017/2018 har 
en översyn över processen vid inkommande klagomål genom-
förts. Förtydliganden avseende sjukhusgemensam registre-
ring och dokumentation har implementerats på hela sjukhuset.

Patientsäkerhetskultur

Datakälla: &Frankly

Täckningsgrad: Svarsfrekvens

Beskrivning: Sjukhusövergripande resultat. Drygt 1 600 vård-
medarbetare svarade under september/oktober på en enkät 
gällande patientsäkerhetskulturen. Enkäten genomfördes lik-
som föregående år tillsammans med den årliga medarbeta-
renkäten. Frågorna, som besvaras med en skala, omräknas till 
ett procentuellt index. Höga värden eftersträvas. Resultaten 
varierar mellan olika kliniker inom sjukhuset. Frågorna i årets 
enkät skiljer sig från tidigare enkät, varför någon jämförelse 
med tidigare års resultat inte kan ske. Nationella och regionala 
jämförelsematerial saknas för närvarande. 

En god patientsäkerhetskultur är en förutsättning för att skapa 
förändring mot en säkrare vård och ökad patientcentrering/ 
patientinvolvering. Att mäta patientsäkerhetskultur ger värde-
full information om medarbetarnas upplevelser av organisatio-
nens styrkor och svagheter. 

Planerade förbättringsåtgärder: Verksamheterna använder 
resultaten från enkäten som underlag tillförbättringsarbete bl. 
a. för dialog om attityder och värderingar inom sina verksam-
heter. 
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Capio
(patientkontakt 

inkl. service)

Min chefs chef ger förutsättningar för att bedriva 
en säker vård.

70

På min arbetsplats erbjuder vi patienter att 
vara delaktiga i vårt patientsäkerhetsarbete när 
förutsättningarna förändras.

62

Jag skulle känna mig trygg om en närstående 
vårdades på min arbetsplats.

84

På min arbetsplats anpassar vi arbetet så 
att säkerheten bevaras när förutsättningarna 
förändras.

71

På min arbetsplats har vi ett väl fungerande 
samarbete med andra verksamheter.

76

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

85

Jag vågar prata om mina misstag. 84

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

87

På min arbetsplats genomförs alltid förbättringar 
efter negativa händelser (negativ händelse = 
händelse som medför något oönskat).

71

På min arbetsplats agerar vi alltid utifrån de 
risker vi ser.

73

På min arbetsplats lär vi oss av det som fung-
erar bra.

79

Totalt 77

Patientenkät 

Datakälla: ICQuality

Täckningsgrad: Svarsfrekvens 39 % slutenvården, 45,8 % 
öppenvården

Beskrivning: En patientenkät gällande specialiserad öppen- 
och sluten sjukhusvård genomfördes under våren 2018 i regi 
av QRC. Den Nationella patientenkäten genomförs vartannat 
år och 2017 gjordes en s.k. mellanårsundersökning på sjuk-
huset. Denna motsvarar till alla delar den Nationella patien-
tenkäten. 

Frågorna i enkäten tillhör en av sju dimensioner. Svarsresulta-
ten anges i form av andel positiva svar, vilket tydligt visar de 
områden där det finns utvecklingspotential.

Inom slutenvården har 3 101 enkäter till slumpvis utvalda 
patienter skickats. Svarsfrekvensen var 39%. Inom öppenvår-
den skickades 2 679 enkäter, svarsfrekvensen var 45,8%.  Till 
akutmottagningens patienter har  1281 st enkäter skickats ut. 
Svarsfrekvensen var 24% , vilket är lågt men det ser likadant 
ut över hela riket. Därför ska resultatet tolkas med försiktighet. 

De sju dimensioner som bedöms är Emotionellt stöd, Informa-
tion och Kunskap, Delaktighet och Involvering, Kontinuitet och 

Koordinering, Tillgänglighet, Respekt och Bemötande samt 
Helhetsintryck. 
Analys: Jämförelse med motsvarande enkät föregående 
år visar att öppenvården har gjort framsteg inom många av 
dimensionerna. Slutenvården har tappat i många av dimen-
sionerna förutom inom dimensionen Delaktighet och involve-
ring där ett tydligt förbättrat resultat framträder, vilket troligen 
speglar arbetet på sjukhuset med bedside-rapportering och 
projekt med personcentrerad vård.  Störst utvecklingspo-
tential finns inom områdena Information och Kunskap samt 
Kontinuitet och Koordinering inom slutenvården. Inom öppen-
vården framträder även dimensionen Information och kunskap 
som ett område med utvecklingspotential. Resultaten bryts 
ned på klinik/enhetsnivå och utgör underlag för verksamheter-
nas förbättringsarbeten. 

Tabell Slutenvård 2018 2017 2016

Helhetsintryck 87,7 87,0 89,1

Emotionellt stöd 85,9 86,2 86,9

Delaktighet och involvering 81,2 73,2 73,2

Respekt och bemötande 82,7 81,8 83,4

Kontinuitet och koordinering 80,8 86,2 86,1

Information och kunskap 77,3 77,9 78,1

Tillgänglighet 86,2 88,4 88,5

Tabell Öppenvård 2018 2017 2016

Helhetsintryck 90,1 90,3 89,1

Emotionellt stöd 86,3 83,3 83,5

Delaktighet och involvering 88,0 81,0 80,9

Respekt och bemötande 90,5 89,7 89,8

Kontinuitet och koordinering 86,6 86,4 86,8

Information och kunskap 83,7 81,2 82,6

Tillgänglighet 90,0 88,3 88,6

Akutmottagningen 2018 2017 2016

Helhetsintryck 81,8 - 89,0

Emotionellt stöd 76,0 - 74,9

Delaktighet och involvering 78,8 - 82,3

Respekt och bemötande 79,8 - 85,8

Kontinuitet och koordinering 75,8 - 86,9

Information och kunskap 75,5 - 69,3

Tillgänglighet 87,6 - 88,9
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Vårdrelaterade infektioner

Datakälla: Punktprevalenser, mättillfälle 2 gånger per år. 
Infektionsverktyget.

Täckningsgrad: 100 %

Analys: Resultaten ligger fortfarande på en stabilt låg nivå.  I 
ett nationellt perspektiv ligger CStG fortfarande lågt i andelen 
vårdrelaterade infektioner. Fördjupad journalgranskning utför-
des i verksamheten av samtliga patienter som identifierats 
med en VRI. 

De stora VRI områdena utgörs av Sårinfektion, UVI och Pneu-
moni. Problemområdena och VRI-nivåer samstämmer med 
resultat från tidigare genomförda journalgranskningar.

Planerade förbättringsåtgärder: Huvudmålet under 2018 var 
att återstarta infektionsverktyget i vårt journalsystem, Cosmic, 
i verksamheten. Återimplementeringen genomfördes med 
stöd av Läkemedel-/STRAMA gruppen på sjukhuset. Resul-
taten kommer att brytas ner på klinik och sektion för att ge 
underlag till lokalt förbättringsarbete. CStG klinikrepresentan-
ter kommer att lära sig att ta ut rapporter och återkoppla på 
sina respektive kliniker 2 ggr/år. STRAMA gruppen har även en 
central funktion i granskningen av alla misstänkta VRIer som 
identifieras vid PPM.

Multiresistenta bakterier

Datakälla: Journalgranskning av samtliga, vid punktpreva-
lensmätningen, inneliggande patienters journal.  Mättillfälle 
2 gånger årligen.

Täckningsgrad: 100 %

Analys/Kommentar: Resultaten ligger på en stabilt hög nivå.
I praktiken baseras resultatet på relativt få riskpatienter och 
utfallet från enskilda patienter får stort genomslag framför allt 
när det gäller VRE och ESBL. Realtids visualiserade vårddata 
på intranätet ner på teamnivå (utöver på avdelning/enhetsnivå) 
har möjliggjort en kontinuerlig översikt och kvalitetssäkring 
att alla patienter blir riskbedömda och omhändertagna enligt 
handlingsprogrammet. 

Planerade förbättringsåtgärder: Vårdavdelningarna fortsät-
ter att utveckla sitt arbetssätt för att utnyttja rapporten med 
visualiserad vårddata på ett så integrerat sätt i vårdarbetet 
som möjligt. För att göra dokument gällande resistenta bakte-
rier mer tillgängliga finns nu länk direkt från intranätets första 
sida.

För mer information se verksamhetsblad för Hygien- och
Smittskyddsgruppen.
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Följsamhet till basala hygien- och klädrutiner

Datakälla: Mätning utförd av klinikernas hygienombud 
enligt nationell modell. Mättillfälle 2 gånger per år, under 
vecka 12-13 samt vecka 42-43

Täckningsgrad: 100 %

Analys: Följsamhet till Basala hand rutiner inom slutenvården 
fortsätter trenden 2018 att ligga på en hög nivå. Inom öppen-
vården har resultatet i årets sammanslagna resultat förbätt-
rats jämfört med föregående år. 

Sedan flera år har hygienområdet fått större utrymme bla på 
vår introduktionsdag för nyanställda. Förutom en grundläg-
gande utbildning av basal hygien får samtliga medarbetare 
genomföra ett kompetenskort med teori och en webutbild-
ning. Vid kvartalsuppföljningar med varje klinik kommer hygien 

upp som en naturlig uppföljningsindikator och klinikerna får 
redogöra för vilka aktiviteter de arbetar med.

Planerade förbättringsåtgärder: Alla resultat bryts ned från 
sjukhusövergripande resultat till enhet/avdelningsresultat och 
visualiseras på olika sätt i verksamheten. Resultaten presen-
teras även på professionsnivå. Vi arbetar för att kulturen bland 
våra medarbetare ska vara öppen och att vi gemensamt tar 
ansvar för att följa de riktlinjer som finns. Hygienombuden 
och vårdhygiensjuksköterska stödjer verksamheten att hålla 
fortsatt fokus på följsamhet till basala hygienrutiner där vård-
hygiens självskattningsinstrument är ett sätt att följa upp följ-
samheten mellan de nationella mätningarna.

För mer information se verksamhetsblad för Hygien- och
Smittskyddsgruppen.
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Nutrition

Datakälla: Journalgranskning av samtliga, vid punktpreva-
lensmätningen inneliggande, patienters journal. Mättillfälle 
2 gånger per år. 

Täckningsgrad: 100 %

Analys/kommentar: Följsamheten till att riskbedöma patien-
terna vid inskrivning fortsätter att ligga på en hög nivå även 
om vi noterat ett tapp jmf med förra årets helårsresultat.  Lik-
som för övriga områden där riskbedömning görs vid inskriv-
ning visualiseras även risk för malnutrition. Vi har under året 
utvecklat visualiserade vårddata ner på teamnivå på intranätet 
och utfallet uppdateras var 10e minut vilket har möjliggjort en 
tätare kvalitetssäkring att alla patienter blir riskbedömda och 
omhändertagna enligt handlingsprogrammet. 

Planerade förbättringsåtgärder: Vårdavdelningarna fortsät-
ter att utveckla sitt arbetssätt för att utnyttja rapporten med 
visualiserad vårddata på ett så integrerat sätt i vårdarbetet 
som möjligt. Specialistgruppen inom Nutrition kommer ha 
fokus på hur informationsöverföring och överrapportering av 
nutritionsbehandling till andra vårdgivare och/eller mellan olika 
avdelningar inom sjukhuset kan förbättras. Projektet med att 
undersöka om CStG genom nutritionsåtgärder har möjlighet 
att förhindra återinläggningar hos patienter som är bedömda 
med risk för undernäring kommer att fortsätta under 2018. 

Specialistgruppen kommer också att arbeta aktivt med nutri-
tionsordinationer i Cosmic och följsamhet till de sjukhusöver-
gripande rutinerna gällande nutrition. Gruppen arbetar även 
för att det ska finnas nutritionsansvariga sjuksköterskor på alla 
avdelningar och att samarbetet mellan nutritionsgruppen och 
dessa ska bli ännu bättre. 

För mer information se verksamhetsblad för Nutritionsgrup-
pen.
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Trycksårsförekomst hos slutenvårds- 
patienter

Datakälla: Journalgranskning av samtliga, vid punktpreva-
lensmätningen inneliggande, patienters journal. Mättillfälle 
1 gång per år.

Täckningsgrad: 100 %

Analys/kommentar: Resultatet gällande förvärvade trycksår 
ligger på en konstant låg nivå som i praktiken baseras på ett 
fåtal patienter. Framgångsfaktorerna är som tidigare flera; en 
aktiv specialistgrupp inom området, hög andel riskbedöm-
ning av trycksår vid inskrivning, förenklad dokumentation, 
grundläggande teori på introduktionsdagar för sjuksköterskor, 
hög andel sjuksköterskor och undersköterskor som innehar 
kompetenskort i sårvård, hög lägsta standard på material, 
realtids visualisering av andel riskbedömda. Alla patienter har 
tryckförebyggande madrasser och generöst användande av 
avancerade luftväxlande madrasser. En V(vänd)- skiva och 
vändschema introducerades under 2014 och patienterna får 
ta del av en riktad patientbroschyr.  För att uppmärksamma 
sår och trycksår vid inskrivning har ett rondverktyg utvecklats. 

Planerade förbättringsåtgärder: Pilotprojektet med nya 
glidlakan och madrass föll väl ut i utvärderingen och verk-
samheten håller nu på att breddinföras på sjukhusets alla 
avdelningar.  Fortsatt utveckling av dokumentationen av sår/
hudproblem under 2018 för att kunna möta de nya kraven på 
kontinuerlig uppföljning. 

För mer information se verksamhetsblad för Sårvårdsgruppen. 
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Capio S:t Görans Sjukhus
Sankt Göransplan 1, 112 81 Stockholm
tel 08-58 70 10 00, www.capiostgoran.se

Resultat Läkemedel

Datakälla: GUPS - Gemensam uppföljningsportal SLL

Täckningsgrad: 100 %

Variabel/År 2018 2017 2016

Följsamhet till Kloka 
Listan med tillägg

94 % 95 % 94 %

Antal receptposter 252 979 231 957 208 412

Läkemedelsförmåns-
kostnad + patientav-
gift på recept

  138 604 tkr 108 484 tkr 94 015 tkr

Läkemedelsförmåns-
kostnad

115 343 tkr 88 308 tkr 73 388 tkr

De 3 mest förskrivna 
läkemedlen (sub-
stanser) på recept 
baserat på definierad 
dygnsdos (DDD)

Atorvastatin
Omeprazol

Ramipril

Atorvastatin 
Omeprazol 

Ramipril

Atorvastatin 
Omeprazol 

Ramipril

Läkemedel på 
recept. Tre i topp 
baserat på kostnad

Humira
Revlimid
Eliquis

Humira Eli-
quis Revlimid

Humira Revli-
mid Eliquis

Läkemedelskostnad i 
sluten vård

86 619 tkr 75 199 tkr 55 553 tkr

De 3 mest rekvire-
rade läkemedlen 
(substanser) inom 
sluten vård baserat 
på definierad dygns-
dos (DDD)

Betametason
Paracetamol
Furosemid

Paracetamol 
Betametason 

Furosemid

Paracetamol 
Fragmin 

Furosemid

Läkemedel (sub-
stanser) inom sluten 
vård. Tre i topp 
baserat på kostnad

Herceptin
Entyvio
Perjeta

Herceptin 
Entyvio 
Perjeta

Herceptin 
Entyvio 

Remicade

Analys: Capio S:t Görans sjukhus har fortsatt högsta följ-
samheten av akutsjukhusen inom SLL till Kloka listan. Under 
2018 har följsamheten sjunkit marginellt och det kan förklaras 
med ett utökat uppdrag inom specialistsjukvård. Under året 
har också antal besök på akutmottagningen ökat kraftig vilket  
medför större antal recept och ökade läkemedelskostnader. 

Antibiotika i slutenvård

Datakälla: SLL Data

Täckningsgrad: 100 %

Andel dygnsdoser av resp. 
antibiotikatyp i förhållande 
till totala antal dygnsdoser 

antibiotika

2018 2017 2016

Cefalosporin + kinolon 19 % 20 % 22 %

Piperacillin/Tazobaktam 5,8 % 6,0 % 5,4 %

PcV +PcG (Smalspektrum) 12 % 11 % 10 %

Analys: Fördelningen mellan bredare och smalare antibio-
tika är relativt stabil över tid. Önskemålet är att öka andelen 
smalspektrum för att minska risken för resistensutveckling. 
STRAMA gruppen på sjukhuset arbetar med information kring 
rationell antibiotikaanvändning.

Enkel läkemedelsgenomgång 
och läkemedelsberättelse

Datakälla: Cosmic

Täckningsgrad: Journalgranskning av 100 slumpmässigt 
utvalda journaler från alla kliniker

Resultat/Analys: Vid en genomgång av 100 slumpmässigt 
utvalda journalerna visar att 95 % hade följt gällande rutiner 
och dokumenterat läkemedelsgenomgång. I de fall där enkel 
läkemedelsgenomgång ej är noterad vid inskrivning avser bl.a. 
elektiva patienter och patienter som efter upprepade uppfölj-
ningar på akutmottagning blivit inlagda. Under 2019 planeras 
en ny granskning av läkemedelslistor genom en punkpreva-
lens på en klinik.  

Planerade förbättringsåtgärder: Det finns dokumenterade 
rutiner för läkemedelsgenomgång vid inskrivning och kontroll 
av läkemedelslista och läkemedelsberättelse vid utskrivning. 
Följsamhet till rutinerna diskuteras kontinuerligt i sjukhusets 
läkemedelsgrupp. Under perioden december 2018- februari 
2019 genomförs besök på samtliga kliniker för att diskutera/
informera om rutinerna. 

För mer information se verksamhetsblad för Läkemedels-
gruppen.


