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Ersta sjukhus
Ersta sjukhus är en del av hälso- och sjukvården i Region Stockholm och erbjuder
högkvalitativ, specialiserad hälso- och sjukvård med bredd och spetskompetens.
På Ersta Sjukhus finns:
• Specialistvård (kirurgi-och anestesi, medicin och röntgen)
• Vårdcentral
• Hospice för barn och vuxna
• Rehabilitering/fysioterapi
• Forskning (medicin och kirurgi)
Sedan 1 januari 2021 är Ersta sjukhus en universitetssjukvårdsenhet (USV-enhet), vilket
betyder att vårt arbete med forskning, utbildning och utveckling genomsyrar hela
verksamheten.
En idéburen vårdgivare
Verksamheter som drivs på ideell grund bär på en speciell kraft, en idé om hur vi vill driva
samhället framåt. Vår vision är: En värdig välfärd för alla – vilket anger vår ambition och
riktning för vad vi ska bidra med gentemot vår omvärld.
Viljan att göra gott ger en styrka och den märks framförallt i våra medarbetares engagemang
men också i våra patienters nöjdhet. Som idéburen verksamhet har vi inga externa ägare
utan här återinvesteras överskott i verksamheten, bland annat inom områden där vi
identifierat att behoven är stora och där vi upplever att vi själva behöver kliva in.
Vårt hållbarhetsarbete
Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsvillkor för alla människor, nu och i
framtiden. Ersta sjukhus strävar efter att vara en aktör som bidrar till samhällets välfärd
utan att belasta den. Vårt kvalitets- och ledningssystem är ett stöd i detta arbete och en
garant för att vi hela tiden förbättrar oss, skapar nytta för våra kunder samtidigt som vi
minskar vårt miljöavtryck.
Ersta sjukhus är kvalitetscertifierat (ISO9001:2015) 2012, samt miljöcertifierat
(ISO14001:2015) 2008. Röntgenavdelningen
är Swedac ackrediterad 2020 (SS-EN ISO/IEC
17025:2018).
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SAMMANFATTNING
Pandemin har under hela året fortsatt att påverka Ersta sjukhus på en rad olika sätt.
Restriktioner, utökade skyddsrutiner, stundtals hög sjukfrånvaro bland medarbetare och
avbokade besök från patienter i riskgrupp är några exempel på detta. I januari startade
vaccination av patienter för att senare följa upp med vaccination av personalen på sjukhuset.
Den somatiska specialistvården har sedan hösten 2021 haft ett utökat uppdrag att bedriva
akut och imperativ kirurgi, och under årets genomfört mer än dubbelt så många
tarmcanceroperationer (kolrektal cancer) mot ett normalt år. Ersta sjukhus har dessutom
avlastat akutsjukhusen i regionen genom att ta emot IVA-patienter. Aktiv Fysioterapi samt
Ersta vårdcentral har tagit emot ett ökat antal patienter.
Ersta sjukhus – antal patientbesök

Parallellt med den pågående Coronapandemin, har sjukhuset arbetat aktivt för att bevara
och stärka patientsäkerheten. Fysiska möten och utbildningsaktiviteter har varit begränsade
och ersatts av digitala möten som fungerat tillfredställande för att upprätthålla kontakt och
möjlighet till fortbildning. Chefläkaren har haft möjlighet att genomföra patientsäkerhetsdialoger på nästan samtliga enheter vilket har varit viktigt i arbetet med att fortsätta bygga
en stark patientsäkerhetskultur inom Ersta sjukhus.

Under året har även arbetet med att bygga vårt nya sjukhus pågått för fullt. Parallellt med
det byggnadstekniska arbetet genomföras omfattande arbeten med att förbereda för den
kliniska driftsättningen. Allt för att maximera förutsättningarna för en patientsäker och
metodisk flytt, med så liten påverkan på löpande verksamheten som möjligt. Arbetet med
detta kommer att intensifieras under 2022.
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Patientsäkerhetsmål och resultat 2021
Aktiviteter

Mål

Resultat

> 85 %

73%

Total förskrivning av antibiotika (vårdcentral och

Färre eller

VC ökat

slutenvård=SLV)

oförändrat

Andel bredspektrumantibiotika (ASIH och slutenvård)

< 20% kinolon +

ASIH ökning

cefalosporin, <5%

Pip/Tazo

Minskad spridning av anmälningspliktiga resistenta bakterier
-

Korrekt MRSA-screening

Förebygga antibiotikaresistens
-

-

karbapenem , <9%

SLV +/-/0

SLV +/-/0

piperacillintazobaktam

Stärka patientsäkerhetskulturen
-

Genomföra hållbart säkerhetsengagemang enkät

Bas mätning

400 enkätsvar
(43%)

Öka medvetenhet om patientsäkerhetsrisker
-

Genomföra patientsäkerhetsdialoger i verksamheten

Besöka samtliga

9

enheter (15)
Öka rapportering av vårdavvikelser
-

Genomföra info- och utbildningsinsatser/

> 393 rapporter

610 rapporter

patientsäkerhetsdialoger

Kvalitetspris
I november delades Årets kvalitetspris ut för första gången på Ersta sjukhus. Syftet med
priset är att synliggöra goda exempel från vård och omsorgsverksamheter som bidrar till att
höja kvalitet- och hållbarhetsarbetet inom vård och omsorg. Av fem nominerade till
kvalitetspriset 2021 utsågs Kirurgi- och anestesiklinikens multiprofessionella team bakom
akalasiflödesprocessen till vinnare. Deras arbete handlar om att erbjuda bästa möjliga vård
och behandling till en patientgrupp med svårställd diagnos, som ofta fått vänta länge på rätt
behandling.
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD
Sverige har en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som gäller under åren 2020–
2024. Den nationella handlingsplanen ska stärka det systematiska patientsäkerhetsarbetet
och bidra till att förebygga vårdskador. Handlingsplanen har identifierat fyra grundläggande
förutsättningar för ökad patientsäkerhet. På Ersta sjukhus arbetar vi på följande sätt:

Engagerad ledning och tydlig styrning
En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad
och kompetent ledning och tydlig styrning av hälso- och
sjukvården på alla nivåer.

Organisation och ansvar för patientsäkerhet
Sjukhuschefen är tillsammans med sin ledningsgrupp ansvarig för det operativa arbetet på
Ersta sjukhus. I ledningsgruppen ingår verksamhetscheferna som ansvarar för
patientsäkerheten och för att lagar och författningar efterlevs inom det egna
verksamhetsområdet.
Första linjens chefer ansvarar för det lokala patientsäkerhetsarbetet och att medarbetare
har förutsättningar att bedriva en god och säker vård. I ansvaret ingår att utföra
egenkontroller och tillsammans med medarbetare driva utveckling av enhetens kvalitetsoch patientsäkerhetsarbete. Alla verksamheter har ett kvalitetsombud som aktivt arbetar
med att förbättra och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet.
Chefläkaren är underställd sjukhuschefen och ansvarar för det övergripande strategiska
patientsäkerhetsarbetet. Chefläkaren samarbetar med verksamhetschefer och är rådgivande
i frågor som rör patientärenden och säkerhetsfrågor samt konsulteras vid allvarliga
händelser på sjukhuset. Chefläkaren leder läkemedelsrådet, hygienkommittén och
gaskommittén vilka fungerar som stöd till det lokala patientsäkerhetsarbetet i respektive
verksamhet. Chefläkaren representerar sjukhuset regionalt och nationellt.
Ersta sjukhus har en patientvägledare som fungerar som länk i kontakten mellan
patient/närstående och vård. Patientvägledaren svarar på frågor om patientens rättigheter
och hjälper till att vägleda hur kontakt tas med verksamhet och myndigheter.

Kvalitetsledningssystem som stöd för ökad patientsäkerhet
Ersta sjukhus har ett kvalitets- och miljöcertifierat ledningssystem som bidrar till att öka
patientsäkerheten samt förebygga eller mildra negativ miljöpåverkan. Årligen genomförs en
intern och en extern revison. Den externa revisionen utförs av en oberoende granskningsorganisationen för att se om vårt ledningssystem följer ISO-standarderna. Den interna
revisionen utförs av interna granskare, vilka är medarbetare inom Ersta diakoni som
utbildats i revisionsteknik med mera, samt har god kännedom om ledningssystemet. Resultat
av revisionerna ger ledningen information om att vårt dagliga arbete överensstämmer med
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ledningssystemet samt att ledningssystemet överensstämmer med lagkrav och standards.
Resultatet används även för ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten.
Ersta sjukhus är certifierat enligt standarderna ISO 9001:2015, kvalitet och ISO 14001:2015,
miljö. Röntgenavdelningen är sedan 2020 Swedac ackrediterad (SS-EN ISO/IEC 17025:2018).
Övergripande mål för patientsäkerhet 2021
•

Ingen patient ska drabbas av en vårdskada

För att nå våra mål har vi arbetat med att:
•
•
•
•
•

Minska spridning av anmälningspliktiga resistenta bakterier
Förebygga antibiotikaresistens
Stärka patientsäkerhetskulturen
Öka medvetenhet om patientsäkerhetsrisker
Öka rapportering av vårdavvikelser

Samverkan för att förebygga vårdskador
Exempel på samverkan:
•

•
•

•

•

I situationer av platsbrist på regionens akutsjukhus tar Ersta sjukhus emot patienter
från intensivvårds-, kirurgiska och geriatriska avdelningar och bidrar på så sätt att
tillhandahålla dessa patientgrupper adekvat vård.
Vårdhygien Stockholm i frågor som rör hygien och smittspridning.
Trygghetskvitto/behandlingsmeddelande vid utskrivning från avdelning till hemmet
eller särskilt boende som delas med närstående och/eller andra aktörer som utför
insatser i patientens boende.
Inom Hospice/ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) har man identifierat behov av att
stärka vårdkedjan för exempelvis hjärtsviktspatienter. Genom att kartlägga och
utveckla samarbetsformer med vårdgrannar är tanken att vården ska förbättras för
denna patientgrupp.
Under året har ASIH utbildat undersköterskor i hemtjänsten om kompetenshöjande
insatser. Detta för att dra nytta av det faktum att de båda möter den gemensamma
patienten/kunden som vårdas i det egna hemmet i livets slutskede.
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Informationssäkerhet och dataskydd
Ersta diakoni har en informationssäkerhetspolicy som beskriver övergripande mål för, och
inriktning på, verksamhetens arbete med informationssäkerhet i syfte att säkerställa
personuppgifters tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. I riktlinjer för
informationssäkerhet beskrivs roller och ansvaret för att planera, leda, kontrollera och införa
säkerhetsåtgärder. Verksamhetschefen är ansvarig för informationssäkerheten inom den
egna verksamheten. Samtliga medarbetare är delaktiga i att upprätthålla rätt nivå av
informationssäkerhet.
Dataskyddsgrupp och dataskyddsombud (Data Protection Officer)
För att säkerställa en kontinuerlig förstärkning avseende informationssäkerhet och
dataskydd finns en dataskyddsgrupp vid Ersta diakoni som kontinuerligt träffas och hanterar
uppkomna frågor i verksamheten, och säkerställer att vi följer dataskyddsförordningen.
Aktuellt team består av HR-chefen, IT- chefen, Kvalitet– och hållbarhetschefen, chefläkaren
och dataskyddsombudet. Ersta diakoni har även ett externt dataskyddsombud med
spetskompetens inom dataskydd och medicinsk rätt.
Personuppgiftsincidenter rapporteras och handläggs av dataskyddsombudet som
tillsammans med verksamheten vidtar åtgärder som syftar till att förebygga att incidenter
upprepas. Allvarliga incidenter rapporteras till datainspektionen.
Under 2021 har, utöver det dagliga arbetet, flera projekt genomförts för att förbättra
informationssäkerheten.
•

•
•
•

Ett omfattande behörighetsprojekt genomförts inom Ersta diakoni med anledning av
de tillsynsbeslut som Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) publicerade i december
2021. Projektet har medfört att arbetet kring behovs- och riskanalys för
behörighetsstyrning stärkts och tilldelade behörigheter stramats åt.
Förfinat arbete med riskanalyser inom Ersta diakonis verksamhet för att minimera
risker i samband med utveckling av verksamhetens arbete.
Utbildning via nano-learning har fortsatt under 2021 och stärkt kunskapsnivån
väsentligt.
Under året har ytterligare personer anställts med spetskompetens inom
informationssäkerhet. Detta har medfört att vi idag har en mycket god kunskap
internt avseende informationssäkerhet.

Under 2021 har, utöver det dagliga arbetet, ett flertal projekt också genomförts för att stärka
verksamhetens arbete med dataskydd.
•
•
•

Uppdaterad information på hemsidan för att förenkla informationen kring dataskydd
och rättigheter.
Avdelningsspecifika projekt med fokus på gallring har genomförts i syfte att skärpa
gallringstider uppsatta och minska informationen som behandlas.
Införandet av bättre processer för att hantera registrerades rättigheter (rätten till
tillgång, radering et cetera.) har etablerats vilket medfört dels en effektivare
hantering, dels enklare information till de registrerade. Totalt har en begäran
inkommit som hanterats i god tid inom utsatt tidsram.
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Ersta diakoni har under året haft ett fåtal mindre allvarliga personuppgiftsincidenter. Ingen
av dessa har aktiverat skyldigheten att anmäla till Integritetsskyddsmyndigheten eller
informera de registrerade. Incidenterna har effektivt analyserats av vår dataskyddsgrupp och
hanterats i enlighet med tillämpliga regelverk. Under 2021 gjordes fem begäran om
registerutdrag.

Strålskydd
Ersta sjukhus har en röntgenverksamhet som tillhandahåller diagnostik för interna och
externa kunder. Röntgenverksamheten är SWEDAC-ackrediterad vilket innebär ett kvalitetsoch säkerhetserkännande. Årligen upprättas ett strålskyddsbokslut.

En god säkerhetskultur
En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god
säkerhetskultur. Organisationen ger då förutsättningar för en
kultur som främjar säkerhet.

Patientsäkerhets- och arbetsmiljöfrågor levandegörs när dessa områden lyfts i olika
sammanhang och på olika nivåer. Medarbetare uppmuntras att rapportera avvikelser och
delta i förbättringsarbete för att öka patientsäkerhet. Chefer återkopplar resultat av
händelser som utretts och åtgärder som ska vidtas. Chefläkaren rapporterar återkommande
patientsäkerhetsresultat i sjukhusledningen.
Chefläkaren och patientsäkerhetssamordnaren har under året besökt 9 av 15 enheter för att
prata patientsäkerhet i så kallade patientsäkerhetsdialoger. Besöken syftar till att främja en
öppen kommunikation om risker i det dagliga arbetet, men även om det förebyggande
arbetet som sker. Chefläkaren lyfter även patientsäkerhetsfrågor i sjukhusledningen i
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samband med tertialuppföljning. Dessa forum ger också utrymme för reflektion och lärande
kring de förutsättningar som behövs för att bedriva en god och säker vård.
Ersta sjukhus har under året för första gången undersökt patientsäkerhetskulturen med hjälp
av enkäten Hållbart Säkerhets Engagemang (HSE). Resultatet visar att det råder en god
säkerhetskultur vid samtliga enheter, med förbättringsutrymme vad gäller att inkludera
patienter i förbättringsarbetet. Pandemin Covid-19, har under året begränsat möjligheten att
samverka med patienter och närstående i förbättringsarbetet. HSE-enkäten kommer
upprepas årligen.
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Adekvat kunskap och kompetens
En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns
tillräckligt med personal som har adekvat kompetens och goda
förutsättningar för att utföra sitt arbete.

Verksamheterna inom Ersta sjukhus har olika uppdrag och inriktning varför
kompetenskraven varierar vad gäller krav på formell kunskap samt vilka kunskaper som
krävs för uppdragets utförande. En process för strategisk kompetensförsörjning som
omfattar kompetensutveckling finns som stöd för chefer och medarbetare.

Exempel på kompetenshöjande aktiviteter:
•
•

•

•

•

Patientsäkerhet: webbaserad utbildning i basal hygienutbildning (Vårdhygien
Stockholm), att förebygga och minska risk för vårdskador (Socialstyrelsen).
Personcenterad vård: intern sjukhusövergripande utbildning som ska öka förståelse
och utveckla förhållningsätt som gör att patienter och närstående i allt större
utsträckning blir medskapar i sin vård och behandling.
Digital kompetens: En förutsättning för den digitala omställningen är att medarbetare
kompetensutvecklas för att kunna använda olika digitala verktyg men även stödja
patienten i användandet. Ett flertal aktiviteter har genomförts under året och
redovisas närmare i Ersta diakonis Års- och Hållbarhetsredovisning.
Digital säkerhetsutbildning: webbaserad utbildning som ska öka medarbetares
kunskap om olika digitala säkerhetsrisker vi utsätts för i vårt dagliga arbete. Genom
att bli mer medvetna om digitala säkerhetsrisker kan medarbetare hjälpa till att
stärka informationssäkerheten inom Ersta diakoni.
Förbättringskunskap: intern sjukhusövergripande utbildning som ska bidra till ökad
kunskap om förbättrings- och implementeringsarbete och stimulera till fortsatt
förbättringsarbete inom den egna verksamheten.

Patienten som medskapare
En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens
och de närståendes delaktighet. Vården blir säkrare om patienten
är välinformerad, deltar aktivt i sin vård och ska så långt som
möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Att
patienten bemöts med respekt skapar tillit och förtroende.

Exempel på samskapande mellan patient och profession:
•

Barnvandring. Lilla Erstagårdens barnhospice har ett arbetssätt som gör barnen, såväl
syskon och anhöriga delaktiga i utformningen av sin fysiska vistelsemiljö och att ge
dem utrymme att kunna påverka den. Barnvandringarna är ett sätt att kvalitetssäkra
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•

•

delaktigheten för barn i deras verksamhet. Genom att höja barnens röst kan vuxna
fatta klokare beslut både ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv (nominerat
till Ersta diakonis kvalitetspris, 2021).
Framtagande av en hälsoplan inom kirurg- och anestesikliniken. Hälsoplanen är
dokumentation av den överenskommelse som gjorts mellan patient och vårdpersonal
kring vård och behandling. Till sin hjälp har de haft en representant för en
patientförening. Hälsoplanen används nu av fler verksamheter inom Ersta sjukhus.
(Vinnare av Ersta diakonis kvalitetspris, 2021.)
Utvärdering av hälsoplan på hjärtmottagningen. Med hjälp av patienter har
hälsoplanen utvärderats med hjälp av enkät som undersöker bland annat grad av
delaktighet i sin vård och behandling.
Resultat:

Svar 1= Inte alls ->

5= I maximal utsträckning
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AGERA FÖR SÄKER VÅRD
1. Öka kunskap om inträffade vårdskador
Genom identifiering, utredning samt mätning ökar kunskap om vad
som drabbar patienterna när resultatet av vården inte blivit det
som avsetts.
När händelser inträffar som kunnat orsaka patienten en skada eller när en patient skadas
rapporteras vårdavvikelser. Närmaste chef handlägger vårdavvikelsen och klassificerar
händelsen som tillbud eller negativ händelse. Om patienten skadats informeras
verksamhetschef.
Verksamhetschefen är ansvarig för att utreda händelser där det funnits risk för att patienten
kunnat skadas eller där patienter kommit till skada. Chefläkaren kan enskilt eller tillsammans
med verksamhetschefen besluta om att en fördjupad analys av händelsen och anmälan
enligt Lex Maria. Resultat av händelseanalys och åtgärder som ska vidtas för att minska risk
att likande händelse ska inträffa igenom återkopplas till verksamheten för att skapa lärande.
Verksamhetschefen är ansvarig för att åtgärder genomförs och utvärderas. Under året har
fyra händelseanalyser genomförts varav tre anmälts enligt Lex Maria. En av dessa
anmälningar har besvarats av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som bedömer att de
åtgärder som vidtagits har varit tillräckliga.
Exempel på riskområden, resultat och förbättringsåtgärder
•

Vårdrelaterade infektioner - VRI
Målnivå: <7.3 % (enligt handlingsprogram VRI, Region Stockholm)
Källa: Infektionsverktyget
Resultat:

Analys av resultat: Under det senaste året har förekoms av VRI legat stabilt och under
målnivå för Region Stockholms handlingsplan VRI.
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Åtgärd: I verksamheterna pågår fortsatt arbetet med att minska förekomst av VRI för
att bibehålla det låga resultatet. Infektionsverktyget underlättar för verksamheterna
att följa sina resultat löpande.
•

Förekomst av trycksår
Mål: Förekomsten av trycksår ska årligen minska.
Metod: Regionövergripande punkprevalensmätning samt mätning i
egen regi (ht 2021).
Resultat:

Andel trycksår

Vt 2020

Ht 2020

Vt 2021

Ht 2021

Ingen mätning

17,5 %

Ingen mätning pga

9%

pga pandemi

pandemi

Analys av resultat: På grund av covid-19 har det endast gjorts en mätning om året
under 2020 och 2021. Skillnaderna i resultat mellan enheter beror till stor del på
vilken typ av verksamhet man bedriver. På en hospiceklinik är det
oundvikligt med fler trycksår, än på till exempel en vårdavdelning för elektiv
(planerad) kirurgi med unga patienter och kort vårdtid.
Åtgärd: Fortsatta mätningar i egen regi och analys av resultat inom respektive enhet.

2. Tillförlitliga och säkra system och processer
Genom att minska oönskade variationer stärks patientsäkerheten.
Ersta sjukhus följer upp tillförlitlighet i arbetsprocesser som ska
bidra till en säker vård.

Exempel på processer som följs upp:
•

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK)
Mål: 100% (i samtliga 8)
Metod: Punktprevalensmätning två gånger per år.
Resultat:
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Analys av resultat: Följsamhet till både hygienrutiner och klädregler har förbättrats.
Pandemin har bidragit till ökad medvetenhet om hur handsprit och handskar ska
användas och med stor sannolikhet även korrekt klädsel.
Åtgärd: Några verksamheter kommer att fokusera på hygien under det kommande
året och göra ytterligare kontroller av följsamhet till rutiner och riktlinjer.
Uppföljning av åtgärd: Avrapportering under året i hygienkommittén.
•

Antibiotikaanvändning/ ordinationer
Mål: Minska antal antibiotikaordinationer över tid.
Källa: Infektionsverktyget
Resultat:

Resultatanalys: Minskningen av antibiotikaförskrivning under 2020 bedöms bero på
pandemin då patienter avstår operation och att söka vård. 2021 återgår man mer till normal
verksamhet samt får ett utökat kirurgiskt uppdrag vilket ger ökad antibiotikaförbrukning.

Under året har kirurgi- och anestesikliniken fått ett ökat uppdrag och vårdat fler
patienter och därigenom avlastat akutsjukhusen. På vårdcentralen ses en ökad
användning av antibiotika vilket kan förklaras med ökat antal besök.
Åtgärder: Arbete med att minska antibiotikaresistens genom att bl a minska
förskrivning av antibiotika kommer fortsätta vara en viktig uppgift för
vårdverksamheterna. Med hjälp av infektionsverktyget kan verksamheterna
löpande följa sin förskrivning och vidta åtgärder
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•

Antibiotikaanvändning/ andelen bredspektrumantibiotika
Mål: Minskad andel förskriven bredspektrumantibiotika över tid
Källa: Infektionsverktyget
Resultat:

Resultatanalys: Sjukhuset har en relativt låg användning av bredspektrumantibiotika
men vi ser en ökning över tid. Vi har en större andel ordinationer
Piperacillin/Tazobaktam än önskvärt. Detta kan bero på att en stor andel patienter
med blodsjukdomar vårdas inom ASIH. Dessa patienter har ofta behandling för en
akut infektion i hemmet som ordineras av patientens läkare på akutsjukhuset och kan
därför inte påverkas av ASIH-läkaren.
Åtgärder: Arbete med att minska antibiotikaresistens genom att bland annat minska
användningen av bredspektrumantibiotika kommer fortsätta vara en viktig uppgift
för vårdverksamheterna. Med hjälp av infektionsverktyget, utbildning och
information kan verksamheterna löpande följa sin förskrivning och vidta åtgärder.
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3. Säker vård här och nu
Med hjälp av dokumenterade processer och rutiner samt ett
systematiskt förbättringsarbete ges verksamheten förutsättningar
att uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet består av
riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser.

Riskanalys
Genomförande av riskanalyser är grunden för det förebyggande arbetet. Med hjälp av en
riskanalys kan brister identifieras och därigenom förebyggas. Riskanalys är att systematiskt
använda sig av tillgänglig information för att beskriva och beräkna risker. Med hjälp av
riskanalys bedöms sannolikheter för olika oönskade händelser och dess konsekvenser.
Vid större förändringar i verksamheten genomförs riskanalyser. Under året har exempelvis
följande analyser genomförts:
•
•
•

Införande av E-patch, en metod som innebär att patienten som utreds inte behöver
komma till hjärtmottagningen för att få eller ta av långtidsregistrering av EKG.
Upphandling av medicinteknisk utrustning till nya sjukhuset (kirurg- och
anestesiavdelningen).
Löpande riskanalyser i samband med byggandet av nya sjukhuset.

Riskbedömning
Riskbedömning och riskhantering är en viktig del av patientsäkerhetsarbetet. Syftet med att
identifiera risker är att förebygga vårdskador. När patienter kommer till sjukhuset genomförs
riskbedömningar relevanta för själva vårdtillfället och/eller besöket med hjälp av validerade
bedömningsinstrument. Vid förhöjd risk vidtas åtgärder som dokumenteras och utvärderas.
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Riskområde

Bedömningsintrument

Fallrisk

Downton Fallrisk Index

Risk för uppkomst av trycksår

Modifierad Nortonskala

Kontroll av vitalparametrar för tidig upptäckt av försämrat tillstånd

NEWS (National Early Warning
Score)

Risk att patienten begår självmord

Suicidriskbedömning

Volymgräns för när kateter måste sättas. Överfylld urinblåsa kan ge

Blåsövervakning före och efter

komplikationer

operation

Risk för mun-ohälsa

Revised Oral Assessment Guide
(ROAG) Munhälsobedömning

Risk för undernäring

SGA Subjective Global
Assessment Nutritionsstatus

Smärta

VAS och Abbey Painscale

Symtomskattningsinstrument där barnen, och föräldrarna själva,

MSAS (Memorial symptom

kan bedöma symptombördan

assessment scale)

Funktionsbedömning inför besök hos fysioterapeut

Patient-Specific Functional Scale
(PSFS)

Egenkontroll
Egenkontroll är ett verktyg som ger förutsättningar för att upptäcka och förebygga brister
samt kontrollera lagefterlevnad.
Exempel på egenkontroller:
• Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK)
• Förekomst av trycksår
• Vårdavvikelser
• Följsamhet till antibiotikaanvändning

Hantering av avvikelser
Rapportering av avvikelser i vårdverksamheterna är en viktig del av kvalitetsledningssystemet. Ersta diakoni har ett digitalt avvikelsesystem där medarbetaren enkelt kan
rapportera risker och tillbud samt händelser som har, eller hade kunnat, medföra vårdskada.
Avvikelserapporterna diskuteras på arbetsplatsträffen för att skapa ett lärande.
Enhetschefen ansvarar för återkoppling. En samlad analys av avvikelser som rör hygien,
läkemedel och gashantering lyfts i särskilda forum och åtgärder utvärderas. Sammanställning
av samtliga avvikelser och åtgärder återkopplas till sjukhusledningen via chefläkaren.
Medarbetare uppmuntras till att rapportera avvikelser och delta i förbättringsarbetet.
Chefläkaren följer varje månad upp avvikelser och kan initiera en fördjupad analys.
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Resultat:

Analys av resultat: Ett mål för patientsäkerhetsarbetet har varit att öka antal
avvikelserapporter, då det kan antas att det finns ett mörkertal. I samband med
patientsäkerhetsdialogen har detta påtalats och jämfört med 2020 ses ett ökat antal
avvikelserapporter (från 393 till 610).

4. Stärka analys, lärande och utveckling

Ersta sjukhus samlar in, bearbetar och visualisera data med hjälp av det digitala verktyget
Power BI. Särskilda applikationer, “appar”, utvecklas utifrån verksamheternas behov och ger
dem möjlighet att följa sina nyckeltal, och kunna se samband och dra slutsatser av dem. Ett
arbete som också bidrar till att öka kvaliteten i verksamheten. Analys av insamlade data är
ett viktigt underlag för bedömning av behov av åtgärder som förbättrar möjligheterna att
upprätthålla säkerhet och nå önskvärda resultat, och minskar risken för kvalitetsbrister och
vårdskador.
Exempel på data som samlas in och används för lärande och utveckling av verksamhetens
kvalitét och patientsäkerhet är:
Kvalitetsregister
Ersta sjukhus rapporterar till ett flertal olika nationella och sjukhusspecifika kvalitetsregister.
Kvalitetsregister ger möjlighet att jämföra egna resultat över tid men även att jämföra hur
verksamheten ligger i jämförelse nationellt.
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Exempel på kvalitetsregister som används inom olika verksamheter:
Kirurg- och anestesikliniken:
- SOREG (obesitaspatienter)
- Gallriks (gallvägsoperationer)
- SCRCR (kolorektalcancerregistret)
- SBR (bråckregister)
- INCA (register för cancerflöde)
- ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)
- SIR (svenska intensivvårdsregistret)

Medicinkliniken:
-

NDR (nationella diabetesregistretdiabetespatienter)
RiksSvikt (hjärtsviktspatienter)
SWIBERG (inflammatorisk tarmsjukdom)
SveReKKS (koloskopiregister)
Svenska Addison registret
INCA (register för cancerflöde)
SVF (vårdflöde för tjock och ändtarmscancer)

Hospice
-

Svenska Palliativa registret

Aktiv Fysioterapi
-

BOA-register (Bättre Omhändertagande vid Artros) (I)

Klagomål och synpunkter
Patienter och närstående har flera vägar att gå för att lämna synpunkter och klagomål på
vården. De uppmanas i första hand till att återkoppla sina synpunkter till berörd verksamhet
eller enhet. De kan också vända sig till patientvägledaren via telefon, mejl eller brev.
Anmälan kan även göras till Patientnämnden (PaN), Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
eller Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF). Ärenden från PaN, IVO och LÖF
diarieförs, begärda handlingar skickas in och berörd verksamhet svarar enligt önskemål i
anmälan.
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Patientnämnden (PaN)
Patientvägledaren är mottagare för PaN-ärenden och säkerställer att berörd verksamhet
utreder och besvarar ärendet. Under året har sjukhusets olika verksamheter besvarat 17
ärenden.
PaN redovisar årligen antal ärenden som upprättas och problemområden. Ett ärende kan
innehålla upp till tre registrerade klagomål. Diagrammet beskriver de problemområden som
PaN klassificerat klagomålet inom.

Exempel på åtgärder som vidtagits och lärdomar som spridits:
•

•

Sjukhuset arbetar för förbättrad tillgänglighet. Bland annat genom införandet av
systemet “Min vård” där patienten kan ha en löpande, skriftlig dialog med
vårdgivaren.
En klinik har förändrat sina arbetssätt kring bemötande av patienter med speciella
behov och önskemål.

LÖF - Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
LÖF utreder patienters begäran om ekonomisk ersättning för problem som uppstått efter
sjukvård. Vid förfrågan förser vi, med patientens skriftliga medgivande, LÖF med de
dokument som efterfrågas. Verksamheterna svarar på relaterade frågor. Till LÖF har det
under 2021 inkommit 32 ärenden (2019: 39, 2020 2020: 34 ärenden) där patienter önskat
ekonomisk ersättning efter vård på Ersta sjukhus. Ärenden till LÖF gäller främst patienter
vårdade inom kirurgi, där det är känt att risken för komplikationer och infektioner är större
än inom övriga verksamheter på Ersta sjukhus.
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Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård. IVO kan själv, eller efter anmälan från
patient och/eller närstående, öppna ett tillsynsärende. Vanligast är att Ersta sjukhus själv
anmäler ärenden till IVO.
Under året har Ersta sjukhus gjort tre anmälningar enligt Lex Maria. En av dessa har hittills
besvarats och IVO har fattat beslut om att de åtgärder som berörd verksamhet vidtagit är
tillräckliga.
Ärenden

2019

2020

2021

Lex Maria

0

0

3

Klagomål

2

1

0

Exempel på åtgärder som vidtagits och lärdomar som spridits:
• Klinikövergripande rutiner för hur remisser ska hanteras. Två kliniker som ofta
samarbetar hade vissa olikheter i sin interna remisshantering. Det ledde vid ett
tillfälle till kraftig fördröjning av provsvar.
Kundnöjdhet - patientens upplevelse av vården
Kunskap om hur vår vård och omsorg upplevs är central i utvecklingen av våra verksamheter.
Vi genomför därför flera olika typer av kundnöjdhetsmätningar på sjukhuset. De
dimensioner som bedöms är bland annat nöjdhet, bemötande och rekommendation. Vi tar
även del av resultaten från nationella och regionala patient- och brukarundersökningar.
•

Resultat Ersta Sjukhus patientnöjdhetsundersökning, 2021
Är nöjd med Ersta

Har förtroende

Skulle rekommendera Ersta

(skala 1-5)

för Ersta (skala 1-

(skala 0-10)

5)

Verksamhet

2021

2020

2019

2021

2020

2019

2021

2020

2019

Medicinkliniken

4,8

4,78

4,78

4,8

4,78

4,78

9,30

9,34

9,33

Kirurgkliniken

4,6

4,64

4,61

4,6

4,64

4,61

9,01

9,11

8,96

Aktiv fysioterapi

4,6

4,64

4,77

4,7

4,72

4,78

9,09

9,09

9,26

Hospice

4,8

4,88

*

4,8

4,86

*

9,41

9,69

*

Vårdcentralen

4,4

4,51

4,62

4,4

4,52

4,61

8,59

8,72

9,14

Röntgen

4,7

4,74

4,71

4,7

4,73

4,73

9,28

9,21

9,16
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•

Resultat Nationell patientenkät, Regioner i samverkan, Specialiserad sjukhusvård
öppen, 2021.

5. Öka riskmedvetenhet och beredskap
Ersta sjukhus har förmåga till att planera för en hälso- och
sjukvård som flexibelt kan anpassas till kortsiktiga och långsiktiga
förändrade förhållanden med bibehållen funktionalitet, även
under oväntade förhållanden

. Även detta år har präglats av pandemin och mycket fokus har legat på att anpassa riktlinjer
i och med de förändrade restriktionerna och nya rutiner för skyddsmaterial. Pandemin har
också fortsatt utkräva en hård arbetsbelastning av många, inte minst på grund av de
extramoment som krävts för att minimera risken för smitta, samt pga ökad sjukfrånvaro.
Riskanalyser har genomförts regelbundet och åtgärder har vidtagits för att säkerställa såväl
patientsäkerhet som arbetsmiljön för medarbetare. Extra rekryteringsåtgärder har vidtagits
för att förstärka verksamheten med medarbetare som kunnat hjälpa till under den rådande
situationen.
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MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR
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