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I takt med ökad information och nyhetsflöde om covid-19 
sannolika påverkan på sjukvården i början på 2020, bildade 
CStG i februari en samverkansgrupp för att följa utveck-
lingen och för att initiera åtgärder för att rusta sjukhuset, 
om patienter med covid-19 skulle komma till sjukhuset. 
Planering skedde utifrån att säkerställa patienters hälsa, 
medarbetares arbetsmiljö och tillgång till utrustning, 
förbrukningsmaterial och läkemedel.

Beredskapslägen på lokal nivå
Utöver normalläge finns tre lägen för beredskaps-höjning: 
• Stabsläge ”stand by-läge” - Innebär att del av Lokal 

särskild sjukvårdsledning, LSSL etableras och följer hän-
delseutvecklingen & vidtar nödvändiga åtgärder. Aktiveras 
på vida grunder som fåtal skadade, oklar risk/hotbild eller 
driftstörningar. 

• Förstärkningsläge - Innebär att del av eller hela LSSL 
etableras på ledningsplatsen och vidtar åtgärder för att 
punktförstärka vissa viktiga funktioner och enheter som 
akutmottagningen, operations- och intensivvårdsavdel-
ningen. 

• Katastrofläge - Innebär att hela LSSL etableras på 
ledningsplatsen och att hela sjukhuset mobiliseras enligt 
larmplan för att kunna ta hand om ett stort antal drabbade. 

Endast Chefläkare/LSSL har befogenhet att ändra eller 
upphäva sjukhusets beredskapsläge! Återgång till normalläge 
meddelas via sjukhusets informationskanaler och innebär att 
normala rutiner åter träder i kraft.

Stabsläge
Den 9 mars 2020 gick sjukhuset upp i stabsläge då den för-
sta patienten med bekräftad covid-19 vårdades på sjukhuset. 
Lokal särskild sjukhusledning (LSSL) bildades utefter NATO:s 
modell för stab. Antalet nya fall eskalerade oerhört snabbt. 
Lokala och regionala beslut som påverkade patientflöden, 
arbetssätt, bemanning, nya rutiner, ny utrustning mm, kunde 
implementeras och ändras i stort sett dagligen.

Den 13 mars skapade sjukhuset den första covidenheten då 
en medicinavdelning med 12 vårdplatser enbart tog emot 
patienter med misstänkt (C?) eller bekräftad covid-19 (C+). 
Den fylldes inom 1 dygn. Många omställningar skedde under 
året där alla sjukhuset enheter involverades och påverka-
des kraftig. Som mest var ca 150 vårdplatser dedikerade 
till covidpatienter vilket motsvarar ca hälften av sjukhusets 
kapacitet. Dessutom tredubblades antalet intensivvårdsplat-
ser.

På akuten ställdes flöde och arbetssätt om till två flöden – ett 
för patienter med misstanke om covid-19 (luftvägstriage) 
och ett utan misstanke – allt för att minimera smittspridning 
mellan patienter. 

Förstärkningsläge
Den 16 mars var det en stor tillströmning av patienter med C+ 
till akuten och fler identifierade covidfall inom slutenvården, 
sjukhuset höjde beredskapsläget till förstärkningsläge En rad 
åtgärder, som att covidvård bedrevs utanför medicinkliniken 
och besöksförbud, infördes. 

Den 22 mars beslutade Region Stockholms särskilda 
sjukvårdsledning (RSSL) att all elektiv vård skulle upphöra 
men imperativ, subakut och akutvård skulle fortgå. Många 
patienters vård fick skjutas upp och inflödet av remisser 
minskade kraftigt. 

Den 26 mars fattade RSSL beslut om ändrad vårdkvalitet till 
att arbeta för att upprätthålla akut och imperativ vård med 
största möjliga kvalitet samt för att minimera smittspridning i 
vårdmiljöer.

Normalläge
Från juni månad kunde antalet intensivvårdsplatser, inter-
mediärvårdsplatser och slutenvårdsplatser för patienter 
med covid-19 att successivt trappas ner. Från den 17 juli var 
sjukhuset i normalläge. Operations- och mottagningsverk-
samheten kunde åter gå upp i full kapacitet under perioden 
september till början av november.    

Stabsläge
Under hösten ökade smittspridningen i samhället igen och 
fler patienter behövde sjukhusets resurser. Den 2 november 
beslutades att ändra beredskapsläge till stabsläge och åter 
gjordes omställningar för att hantera situationen. I november 
utökades åter intensivvården, intermediärvården och de 
förstärkta vårdplatserna användes framför allt för patienter 
med covid-19, det blev nödvändigt att med en neddragning 
av planerade operationer och annan elektiv vård samt nog-
grant balansera behovet av covidplatser och vanliga platser.  
Skillnaden under hösten var att det fanns ett större behov av 
vanliga platser och förändringar i dessa platser grupper var 
svårare att förutse. Som mest vårdades knappt 100 patienter 
med covid-19 samtidigt. 

Förstärkningsläge
Den 22 november krävde situationen att beredskapsläget 
höjdes till förstärkningsläge. Det medicinska inriktningsbeslu-
tet var att vård ska ges med bibehållen medicinsk kvalitet.

När 2020 tog slut var sjukhuset fortsatt i förstärkningsläge 
och fokus för LSSL var fortfarande att:  
• Säkerställa kapacitet på akutmottagning och inom sluten-, 

intermediär- och intensivvård
• Säkra tillgång till skyddsutrustning, material och läkeme-

del.
• Minska smittspridning
• Säkerställa bemanning och personalstödjande insatser

Covid-19 patienter på CStG Antal Andel

Sökande i luftvägstriagen (covid-
flödet)  2020-03-12 till 2020-12-31

13 311 21% av alla sökande

Inskrivna patienter med C? eller C+ 5898 32 % av alla inskrivna

Patienter med Covid-19
som slutenvårdats 

2507 14 %

Inskrivna på IVA 187
35 % av alla vårdade 

på IVA

Avlidna 305 Medelålder 80 år
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Omställningar till följd av Covid-19 (ett urval)
Omställning av vårdplatser
Många avdelningar ställde helt om sin inriktning till att enbart 
ta hand om infektionspatienter (avd 20, avd 22, AVA, avd 38, 
avd 34, MAVA, IMA) och andra avdelningar har fått ta hand 
om patienter med sjukdomar som normalt vårdats på dessa 
avdelningar. Det har varit utmanande med att säkerställa 
bemanning och kompetens för att få så få patientsäkerhets-
risker som möjligt. 

Medicinklinikens observationsavdelningar fungerade som 
förlängning från akutmottagningen dit patienter med miss-
tänkt smitta och ett identifierat slutenvårdsbehov i väntan på 
provsvar slussades för fortsatt behandling och triagering till 
covidfria enheter på sjukhuset 
Intermediärvårdsavdelningen (IMA) och intensivvårdsavdel-
ning (IVA) har haft centrala roller i behandlingen av de svårast 
sjuka. På kort tid kunde IVA tredubbla sin verksamhet från 8 
till 24 vårdplatser. 

På hjärtintensivvårds-avdelningen utökades tillfälligt upp-
draget under våren, sommaren och hösten då patienter med 
andra medicinska diagnoser i behov av intermediärvård 
vårdades på HIA. Detta till följd av att ordinarie intermedi-
ärvårdsavdelning utökat och ställt om till att enbart vårda 
patienter med covid-19. Omställningen medförde utvecklad 
kompetens inom intermediärvård för samtliga yrkeskatego-
rier och ledde till ett utökat samarbete mellan klinikerna då 
personal från IMA och HIA arbetade tillsammans. 

Patienter som vårdats en tid i respirator har visat sig ha ett 
stort behov av rehabilitering. För att möta det behovet utfor-
made neurologiska kliniken intermediärvårdsavdelningen till 
postcovidavdelning med plats för 3 patienter.

Akutmottagning
Akutmottagningen ställde om flödet till ett för de patienter 
där det fanns misstanke om covid-19 och ett annat för där 
ingen smitta misstänktes. Allt för att minimera smittspridning. 
Arbets-sättet har fortlöpande anpassats för att följa inflöde 
och riktlinjer.

Slutenvård
En stor del av medarbetarna i alla vårdprofessioner har ställt 
om arbetsdagarnas innehåll och arbetstider och vårdat 
patienter men andra sjukdomar och allvarlighetsgrad än de 
brukar. På grund av covid-19 utökades sjukhuset omvård-
nadsstandard med bilagor som fokuserade på omvårdnad 
vid covid-19 och palliativ vård vid covid-19. 

Följsamheten till att göra att riskbedömningar och sätta in 
åtgärder vid risker har sjunkit. 

Utökning av måltidsvärdar på enheter som vårdar patienter 
med covid-19.  

Öppenvård
Röntgenavdelningen har kunnat erbjuda patienter som är >70 
år planerade undersökningar kvällar och helger för att minska 
risken för smitta. 

Mammografi-screening stoppades under en period våras, vil-
ket ledde till ett minskat inflöde av bröstcancerpatienter. Det 
minskade inflödet kan resultera i att kvinnor med bröstcancer 
kommer att diagnostiseras med fördröjning och då vara i ett 
mer avancerat stadium av sin cancer. En särskilt drabbad 
grupp är kvinnor över 70 år, där screeningen och årskontrol-
ler skjutits upp en längre tid. Trots stor påverkan på sjukhuset 
under pandemin lyckades vi bibehålla verksamheten utan 
ökade väntetider till operation och onkologisk behandling. 
Det finns exempel på bra arbetssätt som utvecklades inom 
verksamheten på grund av den speciella situationen, som 
att fler operationer har kunnat genomföras i dagkirurgi och 
att kontaktsjuksköterskor engagerats i det postoperativa 
avdelningsarbetet samt att uppföljning har kunnat skötas via 
videosamtal istället för fysiska besök.

Alla mottagningar på sjukhuset har arbetat med att införa 
digitala besök där det varit möjligt och lämpligt. 

Samarbete
Intermediärvårdsavdelningen (IMA) och intensivvårdsavdel-
ning (IVA) samarbetade och gör så fortfarande, kring de mesta 
sköra patienterna genom att ha behandlingskonferenser. 

Multidisciplinära behandlingskonferenser med läkare från olika 
specialiteter och vårdnivåer startades för att ta gemensamma 
beslut om behandling då besluten var svåra och riktlinjer sak-
nades. Successivt kunde mötena glesas ut då kompetensen i 
arbetsgruppen ökade och samsyn fanns vilken vårdnivå som 
gagnade patienten. IVO:s genomgång av detta visar att vi han-
terat denna utmaning väl.

ServiceGruppens städenhet fick ställa om till frekventare 
städning på vissa enheter och mer slut/smittstäd på andra 
enheter.

Sjukhuset har dessutom haft tätt samarbete med Regionen 
och chefläkarnätverket många andra regionala och nationella 
aktörer.

Medicinsk teknik
Sömnverksamhet på klinisk fysiologi, tillsammans med lung-
sektionen, utvecklade teknik för sjukhusets covidavdelningar 
genom att kontinuerligt tillhandahålla apparatur för att under-
lätta covidsjuka patienters syresättning. 

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.

Kunskap/utbildning
Rutiner och riktlinjer för behandlingsstrategi av covid-19 togs 
snabbt fram. I takt med ökad kunskap om sjukdomen uppda-
terades rutiner och behandlingar fortlöpande.
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Olika typer av utbildningsmaterial har tagit fram, bland annat 
utbildningsfilmer om covid-19, om högflödesbehandling, med-
veten närvaro och avslappning och om att ge stöd till oroliga 
patienter. 

Smittspridning/skyddsutrustning
Lokalt och regionalt skedde omfattande diskussioner om 
skyddsutrustning, både vilken medarbetare skulle ha och risk 
för att det kan uppstå en brist. Under hela pandemin var det 
aldrig slut på någon skyddsutrustning eller läkemedel även om 
vi många gånger fick ersättningsprodukter vi inte riktigt var 
vana vid.

Medarbetare
Personal från operationsavdelningen fick snabbt ställa om och 
efter en kortare utbildning arbeta med de svårt sjuka, intensiv-
vårdskrävande patienterna med covid-19. Även extra jourlinjer 
för narkosläkare upprättades. Under 6 månader arbetade per-
sonalen på IVA i 2-skift med 12,5 timmars arbetspass.     

När slutenvårdavdelningarna behövde hjälp kom medarbetare 
från mottagningar och andra enheter dit.  

Läkarbemanning har setts över och utökats inom medicinflö-
dena för att säkerställa tillräcklig tillgång till läkare under kon-
tors- och jourtid.

Personalstöd
Behovet av stödåtgärder till personalen identifierades tidigt. 
Ett personalstödjande team, bestående av erfarna sjukskö-
terskor (kvalitetscontroller och patientsäkerhetssamordnare), 
kuratorer, psykiatriker från Norra Stockholms Psykiatri och 
läkare från neurologen/medicin, bildades. Arbetsgrupper, 
både kliniska och administrativa erbjöds reflektion som leddes 
av kurator/psykiatriker och sjuksköterska/läkare för att stötta 
samt för att samla förslag på förbättringar. Förbättringsförslag 
lyftes till LSSL. 

Tillsammans med ett psykologteam från smärtkliniken fick 
medarbetare och chefer på anestesikliniken dagligt stöd, 
både i grupp och individuellt. Detta har sedan fortsatt under 
året med möjlighet att fånga upp medarbetare på individuellt 
plan med risk för PTSD. 

Patient/närståendeperspektiv
Kuratorerna upprättade telefonlinje för närstående som 
behövde stöd.

Personalstödjande teamet hade efterlevnadssamtal med 
närstående till patienter med covid-19 som avlidit, vilket var 
mycket uppskattat.

För att patienter och närstående skulle kunna ha kontakt med 
varandra så införskaffades surfplattor med möjlighet för sam-
tal. Dessa har använts flitigt då det ofta varit enda möjligheten 
för patienter och närstående att få se och prata med varandra. 

Kvalitetsuppföljningar/övrigt
Det är inte bara uppskjuten vård som pandemin medför. Sjuk-
huset har varit tvungna att skjuta på punktprevalensmätningar 
(PPM), skjuta upp utbildningar, medarbetarenkät, telefonupp-

datering, el-tester av ny kraftstation inför flytt till nya bygg-
nader mm. Dessutom har verksamheterna under en kort tid 
tvingats ställa om till alltmer digitala arbetssätt.

Slutsats
Året 2020 har inneburit många förändringar från hur ett år på 
akutsjukhus brukar vara, pandemin har utmanat verksamhe-
ten på nästan alla tänkbara sätt. Höjda beredskapslägen och 
regionens inriktningsbeslut under en tid som innebar att hög-
sta möjliga kvalitet på vård skulle ges, pressade situationer, 
svåra beslut, trötthet bland personal, från början obefintligt 
kunskapsläge om sjukdomen etc. har påverkat patientsäker-
heten. Alla insatser och förändringar har dock strävat mot att 
utsätta patienter och medarbetare för så få risker som möjligt.

Under året har sjukhusets medarbetare visat prov på ett ena-
stående samarbete och hanterat alla utmaningar med just det 
engagemang och mod som framhålls i våra värderingar.


