
Verksamhetsblad

1Uppdaterad: 21-02-26-10:59

Service & Logistiks verksamhet har som mål att till-
godose Capio S:t Görans Sjukhus behov av service-
funktioner. Service & Logistik ska stötta Sjukhuset att 
bidra i arbetet till att nå de övergripande målen med 
att bedriva hälso- och sjukvård på ett effektivt och 
konkurrenskraftigt sätt.

Service & Logistik utför dessutom uppdrag till andra kunder 
på och utanför sjukhusområdet samt till enheter inom Capio-
koncernen.

Vi ser en tydlig trend i att servicedelarna blir en alltmer inte-
grerad del av vården och bidrar i vårt arbete för att Service tar 
över fler arbetsuppgifter från vårdens personal för att frigöra 
tid för vård men också för att kunna genomföra effektivise-
ringar och höja kvalitén. Standardiseringar och stordriftsför-
delar ska möjliggöra både en ökad kvalitet men också kost-
nadsbesparingar. Service & Logistik arbetar med att anpassa 
verksamheten till de tjänster och uppdrag som efterfrågas nu 
och i framtiden. 

Service- och logistikverksamhet
Kliniken består av följande enheter:

• ServiceGruppen 
• Inköp
• Fastighet & Säkerhet 
• Patientservice 
• Medicinsk Teknik (MTA)
• Hållbarhet
 

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Kvalitetscontrollerns uppdrag är att understödja, följa upp och 
rapportera Service & Logistiks kvalitetsarbete och delta i sjuk-
husets centrala kvalitetscontrollergrupp. Kvalitetscontrollern 
samordnar även arbetet med klinikens årliga kvalitetsredo-
visning och kvartalsuppföljningar tillsammans med verksam-

hetschef. Kvalitetscontrollern rapporterar till ledningsgrupp en 
gång per månad.

Service & Logistik har även en kvalitetsgrupp där varje enhet 
på kliniken är representerad. Gruppen träffas en gång per 
månad. Målet är att arbeta med uppdrag och projekt inom 
organisationen, men även över organisationsgränserna. Under 
hösten har Service & Logistiks kvalitetsgrupp börjat använda 
sjukhusets förbättringstavla. Klinikernas representanter i 
kvalitetsgruppen är utsedda att ansvara för att följa upp och 
hantera förbättringslapparna som kommer in till kliniken. Detta 
som ett fortsatt steg i att förbättra kvaliteten på kliniken och 
servicen på övriga sjukhuset. 

Kliniken arbetar kontinuerligt med aktiviteter som bidrar till att 
utveckla och förbättra områden, som direkt eller indirekt kan 
förbättra patientens vistelse på sjukhuset men också aktivite-
ter som avlastar vårdpersonalen.

Sedan tidigare år ansvarar Service & Logistik för hela flödet av 
sjukhuset sängar, bårar och vätskevagnar. Övertagande har 
lett till sjukhusövergripande kvalitets- och kostnadseffekter. 
Under 2020 investerade kliniken i nya sängar och vätskevag-
nar samt optimerade hantering och rengöring genom rutiner 
och scheman för att förbättra kvaliteten. 

Service & Logistik
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ServiceGruppens Vårdnära Service (VNS) sektion, blev under 
första kvartalet 2020 klar med implementeringen på hela sjuk-
huset med centrala textilhantering, vilket innebär att VNS har 
tagit över hantering av textiler på sjukhusets alla vårdavdel-
ningar. Förutom att avlasta vården innebär den centrala han-
teringen av textilier också en minskning i textilsvinn, minskade 
kostnader och ökad leveranssäkerhet. Genom den centrala 
hanteringen når sjukhuset även upp till Region Stockholms 
hållbarhetsmål inom textilier.

ServiceGruppens patienttranportörer har som kvalitetsmål att 
nå upp till kvalitetsindikatorn att 80% av patienttransporterna 
sker under 20 min. Under första kvartalet lyckades detta men 
under resten av året blev det svårt att nå upp till kvalitetsmålet 
på grund av pandemin. Patienttransporterna blev ineffektiva 
till följd av ombyte till skyddsutrustning och ändrade hämt-
ningsrutiner. ServiceGruppens städsektion nådde dock upp 
till kvalitetsindikatorn för städ trots pågående pandemi men 
däremot blev det begränsade till att mäta kvaliteten på icke 
patientnära ytor.

MTA har anställt en ingenjör för att serva och underhålla 
spoolos och diskdesinfektorer. Resultatet har blivit en lyckad 
kvalitetsförbättring inom hållbarhet och arbetsmiljö för hela 
sjukhuset. Utbildningar har hållits för berörda avdelningar och 
mottagningar så att det dagliga underhållet har blivit bättre.

Under 2020 har klinikens Inköpsenhet blivit klara med sitt 
arbete med att få en bättre översikt på avtal som ej är inlästa 
i systemet Agresso. Detta har ökat följsamhet till avtal samt 
effektiviserat interna arbetssätt och därigenom ökat kvalite-
ten. 

Patientservice har under året bytt telefonioperatör, växel och 
hänvisningssystem. Enheten har bl.a. sett över inköp av tele-
foni och tagit fram skräddarsydda mobilpaket beroende på 
yrkeskategori eller behov som ska lanseras i slutet på 2020.  
Arbetet har bidragit till modernisering, ökad kvalitet, ökad 
patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö.

Patientservice har även fortsatt sitt arbete med att digitalisera 
den del av flödet där man arbetar med att söka ersättning 
hos myndighet för vissa patienter och då inhämtar underlag 
så som passkopior samt andra intyg och identitetshandlingar. 
Genom att digitalisera flödet och skanna in underlag och 
adressuppgifter direkt i patientjournalen så är förhoppningen 
att få en mer miljövänlig och patientsäker hantering av under-
lag och andra patientuppgifter för ekonomiska ändamål.

Fastighet & Säkerhet har fokuserat mycket på inflyttningen av 
nya delen av sjukhuset under 2020. Det har planerats flyttning 
av olika mottagningar och avdelningar med ett patientsäkert 
och verksamhetsanpassat förhållningssätt.

Inköpsplanering av inredning till vårdrum och övriga ytor har 
också planerats och köpts in. Inköpsavdelningen tog under 
året fram en standardiserad möbelkatalog som hjälpmedel 
vid inköp av nya möbler på sjukhuset för att höja kvaliteten, 
standardisera samt för att underlätta framtida underhåll och 
reklamationer. 

Kliniken har under året uppfyllt Region Stockholms kvalitets-
indikatorer för hållbara patientmåltider. Patientmatsenkäten 
visade även ett resultat med 95% nöjdhet med patientmaten, 
vilket är ett bra resultat och som grundar sig i ett ständigt för-
bättringsarbete för att höja kvaliteten.

I april beslutade Capio tillsammans med Locum att ta över 
hyreskontraktet för personalrestaurangen Göranterrassen. 
Detta med syftet att öka kvaliteten på personalmaten och 
genom det förbättra arbetsmiljö för sjukhusets anställda samt 
för att ta över konferensrummen och genom det öka kvaliteten 
på möten och catering. Service & Logistik fick uppgiften att 
upphandla restaurangentreprenör. Fokus på upphandlingen 
var att entreprenören skulle kunna uppvisa ett hållbart kon-
cept med bra service, god, klimatsmart och hälsosam mat. 
Efter sommaren flyttade den nya entreprenören in på restau-
rangen och under oktober öppnades Food & Co Göranterras-
sen.

Förbättringsarbeten/projekt

ServiceGruppen har under året påbörjat projektet att analy-
sera vad som är bäst av flergångskläder eller engångskläder 
på operation. Under sommaren och hösten 2020 testas olika 
märken på engångskläder och flergångskläder och utvärderas 
utifrån ekonomi, hållbarhet, logistik och funktion.

Under året har klinikens kostcontroller och enheten Service-
Gruppen tillsammans deltagit i ett måltidsprojekt för att för-
bättra kontakten mellan vårdpersonalen och måltidsvärdarna 
i avdelningsköken med hjälp av systemet NOVA.  NOVA ska 
förbättra informationsöverföringen av allergier/intoleranser 
samt matbeställningar och genom det göra det patientsäkrare 
med rätt kost till rätt patient. Under hösten sker en pilot på 
avdelning 20 där matbeställningar i NOVA testas. Målet är att 
matbeställningar i NOVA ska kunna användas under 2021 av 
samtliga avdelningar på sjukhuset.

Sektionen Patientavgifter tillhörande Patientservice har under 
våren haft ett projekt med att ta hand om självinchecknings-
terminalerna på en central plats i huvudentrén. Patientavgif-
ter har under projektet tagit över enklare kassaärenden från 
mottagningar och receptioner. Projektet lyckades och nu 
avlastas handläggare och administratörer samt att det ökar 
tillgängligheten och servicen för patienter. Patientavgifter har 
under projektets gång startat en central förvaltningsgrupp för 
självincheckningen.

Klinikens Inköpsenhet har under 2020 arbetat med upphand-
ling av utrustning till Vård- och behandlingsprojektet. Enheten 
har även jobbat med att sätta upp en gemensam standard och 
arbetat för att reducera kostnader i projektet. 

MTA är med i ett EKG-projekt tillsammans med It, akutmot-
tagningen och flera av sjukhusets vårdavdelningar. Syftet med 
projektet är att kunna följa EKG på surfplatta samt att enkelt 
genomföra digital vidimering med målet att effektivisera 
arbetssätt och även göra det patientsäkrare. Projektet är även 
bra ur ett hållbarhets- och arbetsmiljöperspektiv då det sparar 
papper och minskar inskanning av EKG i journaler. 
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Kontaktpersoner
Victor Triantafyllidis, verksamhetschef
Epost: victor.triantafyllidis@capiostgoran.se

Eleonor Röckert, kvalitetscontroller
Epost: eleonor.rockert@capiostgoran.se

Personal Totalt

Sjukhusservice 156,7

Stabsstöd* 5

Totalt anställda 161,7
 
* stabsfunktioner inklusive verksamhetschef, vårdenhetschef, eko-
nomi & HR, kvalitetscontroller, IT med flera. Personaldata FTE (full 
time employee) omräknat till heltidstjänster december 2019.

Under hösten har ett projekt startat med syfte att förbättra 
utbudet och tillgängligheten av enklare förtäring till anhöriga 
och medföljande till patienter på akuten och mottagningar. 
Anhöriga och medföljande ska ha möjlighet att dygnet runt 
köpa mat från närliggande plats där patient vårdas. I projektet 
ses bl.a. tillgängligheten och utbudet i varumaskiner över på 
sjukhuset.

Omställning till följd av Covid-19

Under pandemin fick Service & Logistiks inköpsenhet ställa 
om sitt arbete från ena dagen till den andra på grund av bris-
ten på skyddsmaterial samt materialförsörjning till sjukhusets 
covid-avdelningar. En av inköparna blev flyttad till den cen-
trala hanteringen av material på Karolinskas Commandercen-
ter och blev sjukhusets representant för att bevaka och ta in 
material till sjukhuset. På sjukhuset fick sedan inköpsenhe-
ten, tillsammans med en vaktmästare från ServiceGruppen, 
ta hand om planering, fördelning, beställning och leverans av 
skyddsmaterial. 

Donationer från allmänheten, restauranger, företag och privat-
personer, gjorde att Service & Logistik fick ordna med en egen 
mailadress för donationer och avsätta en person som under 
pandemin fick jobba heltid med att ta hand om logistik och 
leveranser av detta. ServiceGruppens vaktmästare fick dess-
utom en ökad arbetsbelastning på grund av ökade leveranser 
av donationer och skyddsmaterial. 

ServiceGruppen fyllde ett viktigt behov under pandemin 
genom den fördelning och utdelning av material som skedde. 
De hanterade tillsammans med inköpsavdelningen en beställ-
ningsrutin från vården och sedan fördelning av material. Servi-
ceGruppen var också delaktiga i att bygga upp och hantera ett 
centrallager av kritiskt skyddsmaterial. På ServiceGruppens 
patienttjänst påverkades även arbetet på grund av behovet av 
att använda skyddskläder samt nya rutiner av hur patienterna 
ska hämtas inne i salarna tillsammans med vårdpersonalen. 
Transporterna tog därmed mycket längre tid och skapade en 
ineffektivitet. ServiceGruppens städenhet fick ställa om till 
frekventare städning på vissa enheter och mer slut/smittstäd 
på andra enheter. Däremot minskade beställningar av storstäd 
både internt och externt. ServiceGruppens VNS-enhet ställde 
även om så att covid-avdelningar fick måltidsvärdar även 
under middagar för att avlasta vårdpersonalen och minska 
risken för smittspridning via köket. 

MTA påverkades genom ökade installationer för el och gas vil-
ket också ledde till helgarbete och ökad beredskap. Det blev 
även ökade engångsinsatser som t ex iordningsställande av 
lokaler och att ta fram extra utrustningar. Detta avsåg främst 
IVA som utökade sina vårdplatser till post-op. Tillsammans 
med Locum och Fastighetsavdelningen säkerställde MTA 
även syrgasförbrukningen på sjukhuset genom att installera 
en extra syrgastank.

Resultat

Sjukhusövergripande resultat och resultat i patientflöde pre-
senteras separat i andra delar av kvalitetsredovisningen.

Klinikens kvalitetsaktiviteter presenteras separat.

Personal


