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Vistelsetid vid Akutmottagning  
- övergripande
Analys/Kommentar: Ledtiderna på akutmottagningen har 
försämrats under 2020, trots ett minskat antal akutbesök. På 
grund av pandemi/covid-19 så har akutmottagningens flöde 
för patienterna förändrats, för att kunna säkerställa patient-
säkerheten. 
 
Pandemin haft följande negativa konsekvenser för akutmot-
tagningens vistelsetider:  
• Sjukhuset har befunnit sig i förhöjt beredskapsläge stor 

del av året och sjukhuset har gjort många omställningar av 
vårdplatser. 

• Lokaler och arbetssätt har anpassats för att möta ett stort 
infektionsflöde (i lokaler som normalt sätt inte är rustade 
för det). 

• Initialt var kunskapen låg om Covid-19 och dess behand-
lingsmetoder. 

• Det har tagit längre tid från beslut till inskrivning (exem-
pelvis svarstider för PCR-test av covid-19, datortomografi 
etc.) pga stort behov av att välja rätt vårdplats och vård-
nivå (för att förhindra smitta och för patientsäkerheten). 
Direktinskrivningar från akutmottagning till vårdavdelning 
har inte varit möjliga. 

• Avflödet från akutmottagningen till extern enhet (lång 
väntan på transporter) 

• Ökad press på hälso- och sjukvårdspersonal 

Planerade förbättringsåtgärder: Under 2021 kommer för-
bättringsarbetet koncentreras på ledtider, snabbare inskriv-
ningsprocess och kvalitet i omhändertagandet.  

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 

Vistelsetid vid Akutmottagning  
under 4 timmar

Mål: Redovisa resultat

Utfall: 62%

Vistelsetid vid akutmottagning under 4 timmar

Resultat väntetider 2020

Samtliga patienter Totalt Kvinnor Män

A. Antal patienter som inkommit till
akutmottagningen 

80 275 40 103 40 172

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

49 393 23 845 25 548

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

62% 59% 64%

Vistelsetid vid Akutmottagning  
under 4 timmar > 80 år

Mål: Redovisa resultat

Utfall: 51%

Analys/Kommentar: Alla patienter över 80 år prioriteras som 
minst prio 3/gul, vilket är ett steg mot standardiserat omhän-
dertagande kring den äldre patienten. 

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 
Vistelsetid vid Akutmottagning – övergripande.

Vistelsetid vid akutmottagning under 4 timmar för patienter
> 80 år

Resultat väntetider 2020

Patienter > 80 år Totalt Kvinnor Män

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

12 524 7 425 5 099

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

6 368 3 634 2 734

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

51% 49% 54%
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Vistelsetid vid Akutmottagning  
under 8 timmar

Mål: Redovisa resultat, analys och förbättringsåtgärd

Utfall: Samtliga patienter 96%
Patienter ≥ 80år 94%

Analys/Kommentar: Resultatet presenteras utifrån alla som 
söker akutmottagningen, men särredovisas även för patienter 
som är 80 år eller mer.  timmar och i jämförelse med övriga 
länet är resultaten för 2019 väldigt bra.

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

Medianväntetid till  första läkarbedömning

Mål: Redovisa timmar

Utfall: 24 minuter

Analys: Analys: Data är framtagen från alla patienter som är 
inskrivna på akutmottagningen, oavsett tid på dygnet, klinik-
tillhörighet och ålder. Data visar mediantid till läkarbedöm-
ning, för att visa ett mer rättvisande mått än medelvärde. Med 
första läkarbedömning menas den första beslutsgrundande 
bedömningen, då en läkare undersöker patienten och gör 
en bedömning som ligger till grund för fortsatt undersökning 
eller till behandling samt initierar behandling och provtagning. 
Tiden till läkare har minskat under 2020.

Medianväntetid till första läkarbedömning vid akutmottagning

2019

Samtliga patienter Totalt Kvinnor Män

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

36 36 37

Antal patienter som ingår i beräk-
ningen 

101 196 51 722 49 474

 

Okorrigerad sjukhusmortalitet

Patientunderlag: Patientunderlag: Antal avlidna patienter 
under sjukhusvistelse 2020 av totalt 34233 slutenvårdstill-
fällen, fördelade på kliniker och kön. Externa IVA patienter 
ingår ej i resultatet.

Resultat: 2,2% 

Täckningsgrad: 100%

Datakälla: Cosmic

Avlidna inskrivna 
patienter 2020*

Avlidna inskrivna 
patienter 2019*

 Alla Kv. Män Alla Kv. Män

CStG 736 344 392 508 241 265

Kirurgkliniken 80 41 39 55 35 20

Medicinkliniken 313 151 162 188 87 101

Neurologiska kliniken 63 28 35 68 36 32

Ortopedkliniken 28 14 14 13 8 5

Akutmedicinkliniken 161 67 94 110 49 61

Hjärtkliniken 91 43 48 74 26 48

* Avser externa IVA-patienter

Analys: 2020 var ett exceptionellt år med en helt ny och svår-
behandlad sjukdom - Covid –19. 40 % av de patienter som 
avlidit på sjukhus under 2020 hade diagnosen Covid –19. 
Knappt 2/3 under v 13–25 och 1/3 v 45–53 och utöver det 
enstaka patienter under sommar och höst. Av de som avlidit i 
Covid-19 var 58 % män, vilket ligger i linje med andras siffror. 
Under perioden vårdade vi 2504 unika patienter med diag-

Resultat väntetider 2020 2019

Patienter > 80 år Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

A. Antal patienter ≥ 80 år som inkommit till akutmottagning totalt 12 524 7 425 5 099 101 196 51 722 49 474

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

11 715 6 910 4 805 97 592 49 686 47 903

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

94% 93% 94% 96% 96% 97%

Vistelsetid vid akutmottagning under 8 timmar
(patienter > 80 år)
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nosen Covid-19. Således en mortalitet på 12 %. Den siffran 
är svår att värdera i ett regionalt, nationellt el internationellt 
perspektiv då patientgruppens grundsjuklighet inte har stra-
tifierats. Sjukhusets belastning var initialt bland de högsta i 
landet varför vi inte kunde stå på andras erfarenheter. Vi har 
i hög takt implementera nyfunna vetenskapliga underlag för 
effektivare behandling av Covid-19-komplikationer. 

För övriga patientgrupper är det inte möjligt att analysera för-
bättringar el försämringar i mortalitet då den i stort sett halv-
erats samtidigt som potentiella farliga tillstånd som sepsis, 
hjärtinfarkt och stroke också minskade kraftigt som inskriv-
ningsorsak på sjukhuset.

År Sjukhusbunden mortalitet

2020 2,2 %

2019 1,4 %

2018 1,7 %

2017 1,7 %

2016 1,8 %

2015 1,7 %

2014 1,9 %

2013 1,9 %

2012 2,0 %

2011 2,1 %

2010 2,2 %

Okorrigerad 30-dagars  mortalitet 

Patientunderlag: Antal avlidna patienter efter sjukhus-vis-
telse 2020 av totalt 34233 slutenvårdstillfällen, fördelade på 
kliniker och kön. Externa IVA patienter ingår ej i resultatet.

Resultat: 1,7%*

Täckningsgrad: 100 %

Datakälla: Cosmic

*Avser externa IVA-patienter

Avlidna inom 30 
dagar efter utskriv-

ning 2019

Avlidna inom 30 
dagar efter utskriv-

ning 2018

 Alla Kv. Män Alla Kv. Män

CStG 524 271 253 533 285 248

Kirurgkliniken 98 47 51 102 49 53

Medicinkliniken 178 96 82 138 85 53

Neurologiska 
kliniken

52 23 29 40 17 23

Ortopedkliniken 39 26 13 50 27 23

Akutmedicinkliniken 91 47 44 127 69 58

Hjärtkliniken 66 32 34 70 33 37

Analys: 33 % av de patienter som skrevs ut från sjukhuset 
med huvuddiagnos Covid-19 skrevs ut till annan vårdgivare, 
indikerande en hög grundsjuklighet. För alla som skrevs ut var 
motsvarande siffra 23 %. Snittålder på de som vårdats med 
Covid är 1 år äldre jfr hela gruppen.
Utifrån detta bedömer vi att 30-dagarsmortaliteten inte avvi-
ker från tidigare år men att slutsatser egentligen inte går att 
dra utifrån så grova mått som övergripande mortalitet efter 
sjukhusvård under 2020.

År 30-dagars mortalitet

2020 1,7 %

2019 1,5 %

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 %

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)

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Andel utlokaliserade 3,6 % 0,6 
%

0,5 
%

0,4 
%

0,3 
%

0,3 
%

Andel över- 
beläggningar

1,3 % 2,3 
%

2,1 
%

1,4 
%

1,0 
%

0,8 
%

Beläggningsgrad 91 % 95 % 96 % 94 % 89 % 91 %

Utlokaliserade
Analys: Under 2020 präglades vårdsituationen av att stän-
digt ha vårdplatser med förhöjd vårdnivå för att kunna opti-
mal handläggning av patienter med Covid. Så fort patienten 
bedömdes ha passerat krisen alternativt gått in i ett palliativt 
skede flyttades patienten till en annan vårdnivå. Då sjukhu-
set inte har uppdrag att ha en infektionsklinik, men, även 
utan pandemi, har ett stort infektionsuppdrag inom akut 
öppen- och slutenvård har vi anställt ett fåtal infektionsläkare 
för det uppdraget.  Dessa har inte haft möjlighet att bedöma 
alla patienter med Covid, som tidvis uppgick till hälften av 
alla inskrivna. I dessa lägen har även andra kliniker fått hela 
patientansvaret. Då har inte patienten varit utlokaliserad. När 
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belastningen på sjukhuset varit lägre men ändå så hög att de 
begränsade antal infektionsplatser inte räckt har patienterna 
varit utlokaliserade.

Kommentarer: Överbeläggningar har varit lägre än de senaste 
5 år. Orsaken har varit ett minskat antal akutsökande med 
sjukdomsbild som krävt inskrivning samt en stor minskning av 
elektiv slutenvård. 

Beläggningsgraden har under året varit i linje med sjukhu-
sets mål, dvs ca 90 %. Även denna siffra har starkt påverkats 
av pandemin, särskilt under första vågen då betydligt färre 
patienter med andra diagnoser sökte och skrevs in.  

I jämförelse med riket och Region Stockholm ser incidensen 
av utlokaliserade hög ut under senare delen av året. Utfallet 
är svårt att jämföra då sjukhusen haft olika strategier under 
pandemin (Se Figur 2).

Planerade förbättringsåtgärder: CStG kommer att fortsätta 
utveckla arbetssätt och 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. Fortsatta för-
bättringar av insatser ifrån kommunerna är en absolut nöd
vändigt för att få vårdkedjan att fungera på ett avsett vis dvs 
att upprätthålla snabba avflöden till geriatrik och kommun.
CStG kommer att fortsätta driva frågan såväl emot våra lokala 
samarbetspartners och centralt via HSF.

Figur 2: Jämförelse mellan CStG, Riket och ett urval av Akutsjukhus i Region Stockholm. (Källa: https://analysvantetider.
skl.se uttag 17 feb 2021). Figuren illustrerar indikatorn ”Utlokaliserade och överbeläggning”.
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Oplanerad återinskrivning

Patientunderlag: Andel återinskrivning 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- akutmedicinska-, hjärt-, neu-
rologiska- och ortopedkliniken Capio S:t Görans sjukhus.

Datakälla: Journal

Återinskrivning 2020 2019 2018

Andel återinskrivning på samma klinik inom 
7 dagar

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

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

4,0% 3,5% 3,2%

Andel återinskrivning på samma klinik inom 
30 dagar

8,8% 8,4% 7,7%

Kommentarer: Andelen återinskrivningar under 2020 har ökat 
jfr med 2019.  Året har präglats av Covid. Stor del av vårdplat-
serna har tagits upp av Covidpatienter sedan början av mars. 
Som mest nästan 50 %. Sjukhuset har varit i förhöjt bered-
skapsläge i stort sett halva året. Med kunskapen att Covid 
kan gå helt utan symtom, men likväl vara smittsam hade vi 
stort fokus på att skriva ut pt så snart som det mediciniskt 
varit möjligt för att minimera risken för intern smittspridning. 
I denna kalkyl ingick det att vi sannolikt skulle få fler återin-
skrivningar. Då de totala volymerna under 2020 var betydligt 
lägre än 2019 så är skillnaden för exempelvis återinskrivningar 
på samma dag för pt >80 år i absoluta tal ca 20 patienter på 
totalt ca 9500 vårdtillfällen. Om vi antar att det fortsatt är de 
allra sjukaste patienterna som söker bedömer vi skillnaden 
försumbar trots ett utomordentligt utmanande år.

Planerade förbättringsåtgärder: Åtgärdsplanen från 2016 
och framåt kring återinskrivningar genomförs enligt plan. Den 
procentuella andelen återinskrivningar har ökat något sedan 
2018, främst beroende på det ökade akutinflödet och behov 
att frigöra vårdplatser. 

• Analys av återinskrivningsfrekvenser och återinskrivnings-
orsaker på kliniknivå om möjligt i jämförelse med övriga 
Region Stockholm akutsjukhus.

• Förbättring av utskrivningsrutiner och tydligare läkeme-
delsinformation inför hemgång.

• Fortsatt utveckling och kontinuerlig förbättring av rutiner 
med geriatriken och övriga vårdgrannar/aktörer i vårdked-
jan. 

• Fortsatt arbete med kompetensförsörjning, flexibla vård-
platser och vårdplatstillgång – såväl internt som tillsam-
mans med Region Stockholm och Locum.

• Fortsatt stöd till, och samverkan med, regionen i implemen-
teringen av FHS vårdkedjetänkande och tillgång på alterna-
tiva vårdgivare. 

HLR-utbildad personal

Datakälla: Internt register för HLR-utbildad personal

2020 2019 2018

Antal HLR-utbildade medarbetare 683 1411 1150

Andel HLR-utbildade medarbetare/år 28 % 65 % 52 %

Antal utbildade HLR- och 
S-HLR-instruktörer

20 29 21

Antal utbildade LUCAS -instruktörer 1 3 0

Antal utbildade AT-läkare i A-HLR 47 46 41

Analys: 2020 präglades av Covid-19 vilket ledde till att så gott 
som all repetitionsutbildning ställdes in under större delen av året 
för flertalet kliniker. Detta ledde till att antalet utbildade medarbe-
tare sjönk ordentligt. 

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

att noggrant bevaka klinikernas utbildningsfrekvens via Capio 
Competence och återkoppla det till klinikerna. 

• Förbättrad och förenklad uppföljning av kvalitetsparametrar 
och statistik inklusive att all HLR-utbildning registreras korrekt 
i Capio Competence. 

• Verka för att alla hjärtstopp på sjukhuset registreras via den 
standardiserade akutlarmsjournalen i Cosmic, där uppgifterna 
till Svenska Hjärt-lungräddningsregistret hämtas. 

• Införa uppföljning av patienter som överlevt hjärtstopp, i sam-
arbete med hjärtkliniken, samt registrering av detta i Hjärt-
lungräddningsregistret. 

• Utbildning för medicin-, akut-, neurolog- och hjärtläkare i vård 
efter hjärtstopp planeras vid två tillfällen under 2021. 

• Det ska finnas tillräckligt många instruktörer i HLR, LUCAS 
och intraosseösinfart - för att tillgodose utbildningsbehovet 
på Capio S:t Göran samt de externa enheterna anslutna till 
Specialistgruppen HLR. 

• Oannonserade hjärtstoppsövningar ska utföras på. sjukhuset. 

Avvikelserapportering

Datakälla:  Registrerade avvikelser i Alfresco

Antal avvikelser
2020 2019 2018

Antal absoluta tal 5538 5919 4 459

Antal per 1000 vårdkontakter 20,4 18,4 15

Avvikelser fördelat per kategori i procent

Kategorisering 2020 2019 2018

Dokumentation och informationsöverföring 15 15 15

Akut omhändertagande 6 7 7

Negativ påverkan på vårdflöde 7 7 8

Arbetsmiljö 7 8 7

Fall 5 4 6

Vård och behandling 16 14 12

Läkemedel 5 5 5
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Vårdhygien,  Smittskydd, VRI 7 3 3

Säkerhet 3 4 -

Sårvård (in-ut-farter) 2 2 2

Provhantering 2    2 2

Etik, bemötande 2 3 -

Övriga 4 2 3

Medicinteknisk produkt 2 1 2

Kontroll av identitet - - -

Sekretess - - -

Patienttransport - 2 1

Miljö 2 2 2

Klagomål från patient/närstående (från 2018) 2 2 3

Ej angivet 13 17 16

Avvikelser fördelat per allvarlighetsgrad

Allvarlighetsgrad 2020 2019 2018

Nivå 0: Risk för påverkan eller skada 29,9 25,8 30,5

Nivå 1: En händelse utan påverkan eller 
skada

35,2 37,1 35,6

Nivå 2: En händelse med övergående 
påverkan eller skada

26,8 27,1 28,1

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

0,8 0,6 0,6

Nivå 4: Dödsfall eller större permanent 
påverkan eller skada

0,4 0,5 0,6

Ej angivet 7 9 4,5

Analys: Antalet rapporterade avvikelser per medarbetare för 
år 2020 är 2,4 st (2019 är 2,7 st) vilket är något färre än året 
innan. Det är dock en ökning gällande antal avvikelser per 
1000 vårdkontakter. 
CStG lanserade ett egenutvecklat avvikelsesystem 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. Från 2018 01 01 registreras och hanteras 
alla klagomål som patient och närstående framför direkt i avvi-
kelsesystemet, vilket förenklar handläggning och uppföljning. 
Under året då pandemin påverkat akutsjukvården och sam-
hället har ett extra fokus funnits på avvikelser gällande covid-
19 för att snabbt identifiera risker och händelser men framför 
allt sätta in åtgärder och förändra arbetssätt så snabbt som 
möjligt.  

Planerade förbättringsåtgärder: Under 2021 kommer fortsatt 
utveckling och implementering av ett nytt avvikelsesystem att 
ske.

Genomförda  händelse- och riskanalyser

Datakälla: CStG kvalitetsstyrkort.

2020 2019 2018

Händelseanalyser 22 29 14

Riskanalyser 9 9 7
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 händelse-
analyser i det nationella IT-stödet NITHA. Under 2020 har 22 
händelseanalyser genomförts.

Under 2020 har 11 riskanalyser enligt nationella handboken 
för risk- och händelseanalyser genomförts. Flertalet 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 övergripande 
analyser då denna metod är både resurs- och tidskrävande. 
Däremot görs dagliga riskbedömningar av arbetsteamen i 
verksamheten inför och efter varje arbetspass för att identi-
fiera och undvika potentiella patientrisker. Vissa avdelningar 
har även infört pulsmöten vilket innebär flera kortare avstäm-
ningar under arbetspasset. Riskbedömningar görs standar-
diserat exempelvis genom sjukhusövergripande NEWS-rutin 
samt CStG:s bedömningskort som bygger på prioriterade 
vårdskadeområden.

Planerade förbättringsåtgärder: Under 2020 planeras att 
hålla en intern utbildning i händelseanalys för att säkra att mul-
tiprofessionella team med medarbetare kan sättas ihop när en 
analys behöver ske. Fortsatt fokus på att involvera patienter 
i riskanalyser där det är relevant. Systematisera åtgärdsför-
slagen från händelseanalyser för lättare implementering och 
uppföljning. Fortsätta arbetet med att skapa ett sjukhusö-
vergripande åtgärdsregister för händelseanalyser för lättare 
implementering, uppföljning och benchmarking.

Strukturerad journalgranskning
Datakälla: Cosmic

Analys: Under 2020 granskades totalt 970 journaler. Av dessa 
var 120 sjukhusövergripande slumpvis utvalda journaler från 
medicin-, akutmedicin-, hjärt-, neuro-, kirurg- och ortopedkli-
niken och resterande var riktade granskningar.   I vanliga fall 
granskas 20 journaler per månad, dvs 240 journaler per år. 
Men på grund av pandemin valdes att följa SKRs rekommen-
dation om att granska 10 slumpmässiga journaler per månad.   

Utfall sjukhusövergripande granskningar
Den totala andelen vårdskador, d.v.s. undvikbara skador, vid 
CStG under 2020 var 3,3 % (4 av 120). Årets resultat är lågt i 
jämförelse med den nationella nivån inom somatisk slutenvård 
som var 6,7 % 2019 (Skador i somatisk vård 2013-2019, SKR), 
dock ses en mindre uppgång. I år granskades färre journalen 
vilket kan vara en anledning till att få tal ger effekter på totalen.
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Andelen skador, d.v.s. icke undvikbara skador, vid CStG var 
för 2019 4,4% (4 av 120). Andel skador är lägre på CStG i jäm-
förelse med den nationella nivå som var 11,0% 2019, (Skador 
i somatisk vård 2013-2019, SKR), De problemområden som 
identifierats är av oss sedan tidigare kända och ligger i linje 
med de handlingsplaner vi tagit fram inom respektive vård-
skadeområde.

2020 2019 2018

Vårdskador 3,3% 2,9% 1,25%

Totalt antal skador 6,7% 4,6% 6,3%

Riktade journalgranskningar som skett under 
2018 är 925 stycken med syfte att identifiera 
förbättringsområden
• Medicin- hjärt- och neurologiska kliniken har granskat 

avvikelser som rör fall, vilket resulterat i 370 st journal-
granskningar.

• Ortopedkliniken har granskat journaler där det finns miss-
tanke om infektion (40 st för knäprotesoperation, ca 45 st 
st för höftfraktur operation och ca 20 st efter axelopera-
tion). Det är färre journaler som granskats då en anledning 
är att färre operationer har skett under året pga pandemin.  

• Anestesikliniken har granskat 60 st journaler avseende 
priotider på operation.

• Sjukhusövergripande har 150 st journaler från patienter 
med covid-19 som avlidit granskats för att se över följsam-
het av rutinen kring behandlingsbegränsning samt om 
patienten hade någon närvarande vid dödsögonblicket. 

• Sjukhusövergripande har 32 journaler slumpmässigt valda 
journaler för patienter med covid-19 granskats för att ingå i 
SKRs rapport gällande skador för patienter med covid-19, 
resultat infört i kvalitetsregistret. 

• Kirurgkliniken har granskat 40 journaler där patienten har 
en ÖGI cancer.

Anmälningar till IVO enligt Lex Maria

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

Täckningsgrad: 100 %

2020 2019 2018

Antal absoluta tal 8
3 kv

4 män

9
5 kv

4 män

10 
5 kv

 5 män

Antal per 1000 vårdkontakter 0,03 0,03 0,04

Analys: CStG har gjort 8 st egenanmälningar enligt lex Maria 
till IVO där skador med allvarliga utfall efter internutredning 
bedömts som undvikbara, dvs som vårdskador. IVO bedömer 
om vårdgivaren utifrån patientsäkerhetslagen fullgjort sin skyl-
dighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller 
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada och om tillräckliga 
åtgärder vidtagits. Fem egenanmälningar väntar beslut från 
IVO gällande om vårdgivaren uppfyllt kraven i Patientsäker-

hetslagen.  Tre egenanmälningar har IVO fattat beslut. I ett 
av ärendena har IVO beslutat att fortsätta granskningen i ett 
egeninitierat tillsynsärende, i de två övriga har IVO bedömt att 
vårdgivaren har uppfyllt kraven i Patientsäkerhetslagen.
Genomförandet av beslutade åtgärder har fått ett tydligare 
fokus genom att dessa under 2020 har tagits upp på kliniker-
nas kvalitetsuppföljningar.

Planerade förbättringsåtgärder: Nätverket patientsäkerhets-
forum ska regelbundet återföra händelseanalyser till verk-
samheten sjukhusövergripande, med fokus på händelser som 
anmälts enligt lex Maria. 
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Anmälningar till Patientförsäkringen LÖF

Datakälla: Rapporterade ärenden från LÖF. 

Anm år Skadeår Totalt anmälda Ersatta % ersatta 
av handlagda

Ej ersatta Under handlägg-
ning

2016 1976 – 2016 192 98 94 51% 0

2017 1976 – 2017 190 83 107 44% 0

2018 1976 – 2018 202 98 101 49% 3

2019 2008 – 2019 203 84 113 41% 6

2020 1988 – 2020 199 51 66 26% 82
 
Analys: Antalet anmälningar ligger relativt jämt över senare 
åren. Riksgenomsnittet för andel ersatt är ca 40 % och CStG 
har en något högre andel bakåt i tiden.

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

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

CStG deltar i en arbetsgrupp hos Löf för att se över hur kun-
skap, kompetens och kapacitet i analys och användning av 
data över patientsäkerhet kan förbättras.

Beslut från IVO Lex Maria anmälan 2020 Huvudsakliga beslutade åtgärder

Väntar beslut Skallskada efter fall på sjukhuset Uppdatera fallriskbedömningsmallen i journalsystemet 
Cosmic med tillägg om blodförtunnande och blödningsbe-
nägenhet.  Bedöma nytillkommen förvirring genom introduk-
tion av bedömningsskalan NEWS2.

Väntar beslut Fördröjd diagnos ketoacidos Ta venös blodgas på alla diabetiker. Öka kunskapen kring 
sk. Red alert diagnoser. Kliniskt beslutstöd i journalsystemet 
Cosmic.

Väntar beslut Fördröjd diagnos testistorsion Uppdatering PM omhändertagande patient med scrotal 
smärta. Sänka tröskeln för kontakt med urologbakjour.

Väntar beslut Fördröjd diagnos sinustrombos Utforma rutin för att tryckmätning alltid ska göras vid 
lumbalpunktion. Utformning av remiss av akut DT-skalle med 
tvingande information.

Väntar beslut Falltrauma på IVA Dokumentation av fallriskbedömning ska ske även på IVA. 
Flöde för omhändertagande av traumatisk skallskada på 
sjukhus tas fram.

Beslutad Förväxling av hjärtmedicin till patient med många svåra 
grundsjukdomar. Patienten avled efter något dygn.

Skapa säker rutin för läkemedelshantering och att inaktuella 
läkemedel avlägsnas från patientbundna lådor. Strukturerad 
genomgång av vanligt förekommande mediciner på kliniken 
under introduktionen.

IVO initierar en 
tillsyn i annat 
ärende

Bristande handläggning nackfraktur Se över text i handbok Akut ortopedi för äldre med skall-
trauma som ej har neurologisk påverkan. Förtydligande av 
algoritm i rutin så att fler äldre får röntgenundersökning.

Beslutad Bristande handläggning nackfraktur Förtydligande och uppdatering av befintlig rutin “användning 
av sandsäckar”. Vid en konstaterad nackfraktur bör en stabi-
litetsbedömning göras av röntgenläkare och dokumenteras i 
det preliminära röntgensvaret.

 Beslutad Bristande handläggning av elektroniskt recept gällande 
blodförtunnande läkemedel

Se över möjlighet att ändra defaultläge i receptförskrivnings-
modulen där E-recept är förvalt. Förtydliga skriftlig patientin-
formation avseende läkemedel efter hjärtinfarkt där vikten av 
compliance till medicinering tydligare framgår.
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Anmälningar från patient och närstående till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Datakälla: Registrerade ärenden hos Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO)

Täckningsgrad: 100 %

2020 2019 2018

Antal absoluta tal 18
8 kv

10 män

18
14 kv
4 män

12
10 kv
2 män

Antal per 1000 vårdkontakter 0,07 0,06 0,04

Analys: Antalet anmälningar till IVO var ungefär samma per 
1000 vårdkontakter jämfört med 2019. Av 18 ärenden har IVO 
kommit med beslut i två ärenden, varav ett kritikbeslut. Hän-
delsen som ligger till grund för kritikbeslutet handlar bristande 
samordning av patientens vård. Förutom dessa klagomål CStG 
har det även från IVO inkommit 23 st överförda klagomål där 
vårdgivaren inte givits rimlig tid att besvara klagomålet direkt 
till patient eller närstående, ärenden som inte IVO utreder av 
olika anledningar samt anonyma klagomål som översänds för 
kännedom. Flera av dessa överförda klagomål handlar syn-
punkter på vården som rör covid-19 patienter. IVO har även 
initierat ett tillsynsärende utifrån de klagomål och synpunk-
ter som inkommit till myndigheten vilka rör intensivvården på 
sjukhuset under covid-pandemins första våg. Beslut har kom-
mit i detta tillsynsärende och CStG får ingen kritik gällande 
prioriteringar av patienter till intensivvård.

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%

2020 2019 2018

antal % antal % antal %

Vård & Behandling 136 45 141 41 133 50

Kommunikation 69 23 79 23 62 23

Organisation 12 4 19 5 18 7

Omvårdnad - - 0 6 2

Vårdansvar - - 0 8 3

Ekonomi 6 2 6 2 12 5

Sekretess & journal 19 6 17 4,7 11 4

Övrigt - 1 0,3 2 1

Administration 7 2 14 4 8 3

Rådgivning 3 1 - 0 4 2

Resultat (ny 2019) 33 11 45 13 264 100

Tillgänglighet (ny 2019) 14 5 24 7 - -

Antal totalt 299 5 346 100 279 100

Antal unika ärenden 73
95 (62 kv, 
31 män) 

80 (50 kv. 
30 män)

Antal per 1000 
vårdkontakter

1,1 1,08 0,94

Analys: Det totala antalet anmälningar till Patientnämnden är 
lägre än föregående år i absoluta tal och något lägre relaterat 
till antalet vårdkontakter. Patientnämndens sammanställning 
är beräknad på antal klagomål, där varje ärende kan ha flera 
klagomål. Några kategorier har andra benämningar jämfört 
med tidigare år. Det totala antalet klagomål per 1000 ligger på 
ungefär samma nivå som tidigare nivå då det är färre vårdkon-
takter och det är färre klagomål. 

Planerade förbättringsåtgärder: Den månatliga samman-
ställningen av ärenden till Patientnämnden analyseras på 
respektive klinik och används som underlag till klinikernas 
förbättringsarbete. 
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Patientsäkerhetskultur
Datakälla: &Frankly

Täckningsgrad: 66% (2019 67 %)

Beskrivning: Sjukhusövergripande resultat. 1936 vårdmedar-
betare hade möjlighet att svara under november på en enkät 
gällande patientsäkerhetskulturen, hållbart säkerhets enga-
gemang (HSE). Enkäten genomfördes liksom föregående år 
tillsammans med den årliga medarbetarenkäten. Frågorna, 
som besvaras med en skala, omräknas till ett procentuellt 
index. Höga värden eftersträvas. Resultaten varierar mellan 
olika kliniker inom sjukhuset. 

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 organisa-
tionens styrkor och svagheter. 

11 frågeställningar som är viktiga i 
arbetet för en säkrare vård

2019 2020

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

72 67

På min arbetsplats erbjuder vi patienter 
att vara delaktiga i vårt patientsäkerhets-
arbete när förutsättningarna förändras.

65 62

Jag skulle känna mig trygg om en när-
stående vårdades på min arbetsplats.

84 81

På min arbetsplats anpassar vi arbetet 
så att säkerheten bevaras när förutsätt-
ningarna förändras.

71 70

På min arbetsplats har vi ett väl fung-
erande samarbete med andra verksam-
heter.

77 73

Jag blir alltid bra bemött på min arbets-
plats när jag behöver hjälp.

85 83

Jag vågar prata om mina misstag. 87 85

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

88 87

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

72 70

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

75 71

På min arbetsplats lär vi oss av det som 
fungerar bra.

78 75

 
 

Grönt: Ett resultat över 70 är grönt och visar på att det är en 
styrka i arbetsgruppen. 
Orange: Ett resultat mellan 51 och 69 är gult och indikerar att 
det finns förbättringsmöjligheter.
Rött: Ett resultat under 50 visar att det är ett prioriteringsom-
råde. 
Totala index för Region Stockholm är 74 och för Capio S:t 
Görans sjukhus är 78.

Ärenden till Patientvägledare

Datakälla: Registrerade ärenden till Patientvägledaren

Täckningsgrad: 95%

2020 2019 2018

Antal totalt 725 719 205  

Antal ärenden 
per telefon 
eller personligt 
möte

397 488 -

Antal ärende 
via 1177

186 141 59

Klagomål via 
avvikelsesys-
temet*

142 90 -

Antal per 1000 
vårdkontakter

2,7 2,2 0,77

*Ny kategori 2019

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. Den vanligaste kontaktvägen till Patientvägledare är 
per telefon. Därutöver inkommer ärenden via 1177 E-tjänster. 
Ett fåtal ärenden kommer via mail till informationsbrevlådan, 
om dessa ärenden har koppling till medicinska frågeställningar 
eller synpunkter på vården vidarebefordras de till Patientväg-
ledare. Enstaka patienter kommer på besök eller skriver brev. 

Under 2019 har en noggrannare kartläggning gjorts av vilken 
typ av ärenden som inkommit och en noggrannare registrering 
av antal ärenden vilket förklarar till viss del den högre siffran 
per 1000 vårdkontakter jämfört med 2018. Antalet ärenden till 
Patientvägledare via telefon har minskat under 2020 och ären-
dena via 1177 har ökat, vilket är en trend som vi arbetat åt då vi 
har förenklat tillgängligheten till 1177 på vår webbsida. 
Vi tror att den pågående pandemin även kan ha påverkat 
patienters och närståendes vilja att lämna synpunkter. 
Det flesta ärenden som inkommer till patientvägledare handlar 
om synpunkter på vården, rättelse av journal, lägga in spärrar 
i journalen samt bemötandefrågor. 

33 patienter har begärt spärr/avspärrning av sin journal i NPÖ, 
flertalet av dessa via 1177 Vårdguidens e-tjänster. 3 patien-
ter har begärt ut uppgifter om vem som har varit inne i deras 
journal. 

Planerade förbättringsåtgärder: Fortsätta förenkla patienter 
och närståendes kontakt med sjukhuset för att lämna syn-
punkter och förbättringsförslag. Arbeta mer med återkoppling 
till verksamheten utifrån de klagomål som inkommer (sjukhus-
gmensam nivå)
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Analys: Överlag är resultaten gröna inom detta område. Den 
fråga som har störst förbättringspotential är kring patienternas 
delaktighet när det gäller patientsäkerhetsarbetet. I jämförelse 
med Region Stockholm har även sjukhuset ett gott resultat.

Planerade förbättringsåtgärder: Verksamheterna använder 
resultaten från enkäten som underlag till förbättringsarbete 
bl. a. för dialog om attityder och värderingar inom sina verk-
samheter. Handlingsplanerna för Hållbart medarbetarengage-
mang (HME) och HSE-frågorna hanteras på likvärdigt sätt från 
2020, där tre till sex fokusområden väljs ut till handlingsplanen. 
Uppföljning av handlingsplanerna för HSE-frågorna förläggs 
till kvalitetsuppföljningarna för varje klinik.

 

Patientenkät 

Datakälla: Survey Monkey

Beskrivning: Under 2019 och 2020 genomfördes ett antal 
patientenkäter på sjukhuset, inom sluten- och öppenvården 
som ett komplement till den inställda Nationella patientenkä-
ten. Enkäterna innehöll tre frågor som Capiokoncernen beslu-
tat att alla enkäter ska innehålla utöver de frågor som varje 
enhet själva valt att fokusera på:

• Skulle du rekommendera den här enheten?
• Blev du bemött med medkänsla och omsorg?
• Fick du tillräcklig information om din vård/behandling?

Antalet frågor begränsades till ett minimum under pandemin. 
Enkäten genomfördes under vårdtiden på enhetsnivå och 
svaret angavs i Ja eller Nej. Under 2020 implementerades en 
ny metod (NPS) för att mäta frågan ”Skulle du rekommen-
dera den här enheten?”. Patienten får ange på en skala 0-10 
hur sannolikt det är att man skulle rekommendera enheten. 
Svarsalternativen grupperas och värderas och summeras i ett 
värde mellan -100 till +100. Enkäten 2020 kunde inte genom-
föras enligt plan pga pandemin och resultaten baseras därför 
endast på ett fåtal enkäter med ojämn spridning i verksam-
heten.

Analys: För vardera fråga angav den absoluta majoriteten att 
de var nöjda.

Tabell sjukhusövergripande 
2019

Ja Antal Nej Antal

Skulle du rekommendera den 
här enheten?

98,5% 2097 0,9% 2128

Blev du bemött med
medkänsla och omsorg?

98,5% 2086 1,1% 2118

Fick du tillräcklig information 
om din vård/behandling?

95,4% 1976 3,7% 2071

Planerade förbättringsåtgärder: Fortsatt arbete med mäta 
patientupplevelser som underlag till förbättringsarbetet på 
sjukhuset.

Nationella patientenkäten kommer att genomföras under 2020 
på CStG, efter ett uppehåll under 2019 pga Region Stock-
holms avtalsupphandlingsprocess.

Vårdrelaterade infektioner

Datakälla: Punktprevalenser, mättillfälle 2 gånger per år 
(Endast 1 gång 2020 pga Covid-19). Infektionsverktyget.

Täckningsgrad: 100 %

Analys: Resultaten ligger på en lägre nivå jämfört med 2019. 
Svårt att jämföra då det endast är en mätning och mätningen 
inträffade under Covid-19 toppen på hösten.  I ett nationellt 
perspektiv ligger CStG fortfarande lågt i andelen vårdrelate-
rade infektioner. Fördjupad journalgranskning utfördes i verk-
samheten av samtliga patienter som identifierats med en VRI. 

VRI områdena utgörs av fler områden jämfört med tidigare 
mätningar då sårinfektion, UVI och pneumoni var de stora 
problemområdena. 

Planerade förbättringsåtgärder: Ambitionerna för 2020 
har pausats pga pandemin med förhoppning om att kunna 
återuppta planerade aktiviteter under 2021. Sjukhuset följer 
samma trender som övriga sjukhus med en minskad för-
skrivning och förbrukning av antibiotika under pandemin. 
Infektionsverktyget åter implementerades under 2019 i vårt 
journalsystem, Cosmic, i verksamheten. Dessvärre har valide-
ringen med stöd av Läkemedel-/STRAMA gruppen på sjukhu-
set för att utvärdera verktygets användbarhet pausats under 
pandemin. STRAMA gruppen har fortsatt en central funktion 
i granskningen av alla misstänkta VRIer som identifieras vid 
PPM. Även ambitionen med antibiotikaronder fick pausas 
under 2020 men planeras återtas under 2021. 

Multiresistenta bakterier

Datakälla: Journalgranskning av samtliga, vid punktpreva-
lensmätningen, inneliggande patienters journal.
Mättillfälle 2 gånger årligen. (Endast 1 gång 2020 pga 
Covid-19)

Täckningsgrad: 100 %

Analys/Kommentar: Resultaten har sjunkit men i praktiken 
baseras resultatet på extra få riskpatienter pga endast en mät-
ning under 2020 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 över-
sikt och kvalitetssäkring att alla patienter blir riskbedömda 
och omhändertagna enligt handlingsprogrammet.

Vårdrelaterade infektioner 2020 2019 2018 2017

CStG Andel Internt orsakade 3% 4,1% 3,5% 3,2%

Region Stockholm VRI - 6,8% 5,2% 4,7%

CStG Andel VRI 4,3% 8,6% 7,2% 8,3%
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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. Utvecklingen med att återkoppla dagligen med 
återkommande rapporter framtagna från vårt journalsystems 
interna analysverktyg för att kunna följa det aggregerade 
resultatet har under 2020 pausats pga den resursbrist Covid-
19 orsakat.

För mer information se verksamhetsblad för Hygien- och
Smittskyddsgruppen.

Basala hygien- och klädrutiner

Datakälla: Mätning utförd av klinikernas hygienombud 
enligt nationell modell. Mättillfälle 1 gånger per år, under 
vecka 42-43.

Täckningsgrad: 100 %

Analys: Följsamhet till Basala hand och klädrutiner har sjunkit 
under 2020 vilket dock inte återspeglar sig i en ökad andel 
vårdrelaterade infektioner, som är det främsta utfallsmåt-
tet inom hygien. Resultaten ska ses med viss försiktighet 
då det baserar sig på endast en mätning och i skuggan av 
pandemin. För att uppnå låga VRI resultat listar SKL 8 fram-
gångsfaktorer (http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5359.
pdf?issuusl=ignore).

CStG arbetar fortsatt aktivt med alla dessa 8 faktorer där, bl.a. 
följsamhet till basala hand- och klädrutiner och konsekvent 
budskap med regelbunden återkoppling samt städning ses 
som viktiga delar. CStG har de senaste åren en stabil låg nivå 
av internt förvärvade VRI mellan 3,2 – 4,1 % som ligger under 
den nationella målnivån på 5 %. 

Planerade förbättringsåtgärder: Alla resultat bryts ned från 
sjukhusövergripande resultat till klinik- och enhetsresultat 
och visualiseras i verksamheten och utifrån enheternas resul-
tat genomförs lokala förbättringsåtgärder. CStG arbetar för 
att kulturen bland våra medarbetare ska vara öppen och att 
gemensamt ta ansvar för att följa de riktlinjer som finns. Hygie-
nombuden och vårdhygiensjuksköterska stödjer verksamhe-
ten att hålla fortsatt fokus på följsamhet till basala hygienru-
tiner där vårdhygiens självskattningsinstrument är ett sätt att 
följa upp följsamheten mellan de nationella mätningarna.
Fortsätta säkra att åtkomst och kunskapen kring var hygienin-
formation finns på intranätet. 

För mer information se verksamhetsblad för Hygien- och
Smittskyddsgruppen.

 

Beskrivning av 
moment

Ej 
relevant

JA NEJ Summa Utfall

Korrekt desinfektion av 
händerna före

188 62 250 75%

Korrekt desinfektion av 
händerna efter

236 14 250 94%

Korrekt användning av 
handskar vid risk för 
kontakt med kropps-
vätskor

77 155 18 250 93%

Korrekt användning av 
engångsförkläde av 
plast/ patientbunden 
skyddsrock 

69 153 28 250 89%

Följsamhet Basala Hand 
rutiner totalt

171 79 250 68%

Korrekt arbetsdräkt 246 4 250 98%

Fri från ringar, klockor, armband, 
bandage och stödskenor

246 4 250 98%

Naglar korta och fria från nagel-
lack och konstgjort material

248 2 250 99%

Kort eller uppsatt hår 247 3 250 99%

Följsamhet Klädrutin totalt 239 11 250 96%

Följsamhet BHK totalt 166 84 250 66%

MRSA-odling av patienter 
med riskfaktorer

2020 2019 2018 2017

Region Stockholm - 74% 75% 78%

CStG 83% 90% 90% 90%

Följsamhet till hygienrutiner 2020 2019 2018

Region Stockholm, Klädregler, 
slutenvård

91%

Riket, Klädregler, öppenvård 93%

CStG, Klädregler 96% 96% 97%

Region Stockholm, Basala 
hygienrutiner, slutenvård

67%

Riket, Basala hygienrutiner,
öppenvård

78%

CStG, Basala hygienrutiner 68% 88% 84%
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Nutrition

Datakälla: Fram till 2019 baseras resultaten på journal-
granskning av samtliga, vid punktprevalensmätningen 
inneliggande, patienters journal. Mättillfälle 2 gånger per år. 
2020 års resultat baseras på samtliga akuta vårdtillfällen 
under 2020 där riskbedömning är gjord inom 24 timmar.

Täckningsgrad: 100 %

Analys/kommentar: Under 2020 har sjukhuset börjat använda 
en ny mätmetod där samtliga akuttillfällen är med i resultatet, 
dvs resultatet är inte utifrån en punktprevalens. CStG har med 
hjälp av visualiserad vårddata ner på teamnivå på intranä-
tet och där utfallet uppdateras var 10e minut möjliggjort en 
tätare kvalitetssäkring att alla patienter blir riskbedömda och 
omhändertagna enligt handlingsprogrammet. Pandemin har 
försvårat att vidmakthålla tidigare väl inarbetade rutiner.

Planerade förbättringsåtgärder: Återta väl inarbetade ruti-
ner när arbetsbelastningen i takt med att pandemin klingar 
av. Vårdavdelningarna fortsätter att utveckla sitt arbetssätt för 
att utnyttja de realtidsaktuella utfallet på ett så integrerat sätt 
i vårdarbetet som möjligt och dietisterna arbetar vidare med 
en egen daglig rapport som visualiserar riskpatienter vilket 
möjliggör att dietisterna aktivt kan söka upp patienterna utan 
att vara beroende av en överrapportering av ansvarig sjukskö-
terska. Journalsystemet har nu öppnat upp för en möjlighet 
att kunna skapa rapporter som möjliggör ett mer proaktivt 
arbete. Fortsätta arbeta för att nutritionsansvariga sjuksköter-
skor ska finns på alla avdelningar. Detta för att lyfta nutritions-
frågor, utbilda vårdpersonal i exempelvis avdelningsspecifika 
nutritionsrutiner och bättre kunna sprida nutritionsrelaterad 
information. Det bör finnas ett tätt samarbete mellan nutri-
tionsansvariga sjuksköterskor och Nutritionsgruppen.

Nutritionsgruppen kommer fortsätta att hålla utbildningen 
kompetenskort nutrition för sjuksköterskor och undersköter-
skor som arbetar inom slutenvården (det blev färre tillfällen 
pga pandemin).   

För mer information se verksamhetsblad för Nutritionsgrup-
pen.

* Ny mätmetod uträknad följsamhet på samtliga akuttillfällen 2020 - 
beskrivs i text.

Trycksår       

Datakälla: Journalgranskning av samtliga, vid punktpreva-
lensmätningen inneliggande, patienters journal.
Mättillfälle 1 gång per år. (Endast 1 gång 2020 pga Covid-
19).

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. Arbete sker även med 
att ta fram en standard för hjälpmedel som kan användas för 
lägesändring. 

Planerade förbättringsåtgärder: Arbeta fram förslag till bas-
madrass på sjukhuset. Arbeta för att standardisera bedöm-
ningen av sår genom att undersöka om bedömningsverktyget 
TIME är en bra metod. Fortsatt utveckling av dokumentatio-
nen av sår/hudproblem och riskbedömningen trycksår, där 
även sår kan fotograferas för att följa läkningen. 

För mer information se verksamhetsblad för Sårvårdsgruppen. 

Andel nutritionsbedömda 2020 2019 2018 2017

CStG 77%* 90% 82% 87%

Region Stockholm - 79% 73% 78%

Förvärvade trycksår 2020 2019 2018 2017

CStG 1,4% 1,8% 1,4% 1,5%

Region Stockholm - 6,8% 4,3% 3,4%
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Capio S:t Görans Sjukhus
Sankt Göransplan 1, 112 81 Stockholm
tel 08-58 70 10 00, www.capiostgoran.se

Läkemedel

Datakälla: GUPS - Gemensam uppföljningsportal SLL

Täckningsgrad: 100 %

Variabel/År 2020 2019 2018

Följsamhet till Kloka 
Listan med tillägg

95 % 96 % 94 %

Antal receptposter 243 792 269 817 252 979

Läkemedelsförmåns-
kostnad + patientav-
gift på recept

180 764 tkr 165 195 tkr   138 604 tkr

Läkemedelsförmåns-
kostnad

157 558 tkr 140 486 tkr 115 343 tkr

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

Atorvastatin
Kandesartan
Acetylsalicyl-

syra

Atorvastatin
Omeprazol

Kandesartan

Atorvastatin
Omeprazol

Ramipril

Läkemedel på 
recept. Tre i topp 
baserat på kostnad

Revlimid
Eliquis
Humira

Revlimid
Eliquis
Humira

Humira
Revlimid
Eliquis

Läkemedelskostnad i 
sluten vård

97 059 tkr 92 967 tkr 86 619 tkr

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

Innohep
Betametason
Paracetamol

Betametason
Paracetamol

Infliximab           

Betametason
Paracetamol
Furosemid

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

Entyvio
Perjeta

Trastuzumab

Entyvio
Perjeta

Ontruzant

Herceptin
Entyvio
Perjeta

Analys: Capio S:t Görans sjukhus har högsta följsamheten, av 
akutsjukhusen inom Region Stockholm, till Kloka listan. Under 
2019 var följsamheten 96 % och sjukhuset nådde då sitt lång-
siktiga mål. Under pandemin har antal besök på akutmottag-
ningen minskat vilket påverkat följsamhet. Kostnaden har ökat 
beroende av fortsatt ökning av specialistsjukvården och på 
grund av behandling av covid-19 patienter. 

För mer information se verksamhetsblad för Läkemedelsgrup-
pen.

Antibiotika i slutenvård
Datakälla: Regions Stockholm Data

Täckningsgrad: 100 %

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

antibiotika

2020 2019 2018

Cefalosporin + kinolon 27,2 % 22,0 % 21,6 %

Piperacillin/Tazobaktam 9,6 % 8,0 % 5,8 %

PcV +PcG (Smalspektrum) 10,5 % 12,9 % 12,1 %

Analys: Under 2020 har den totala förbrukningen av antibio-
tika minskat på sjukhuset. Behandling av covid-19 patienter 
har medfört ett ändrat förbrukningsmönster vilket påverkar 
resultaten. STRAMA-gruppen på sjukhuset arbetar med infor-
mation och rutiner kring rationell antibiotikaanvändning. 

För mer information se verksamhetsblad för Läkemedelsgrup-
pen.

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 94 % hade följt gällande rutiner 
och dokumenterat läkemedelsgenomgång i samband med 
inskrivning. Under 2020 genomfördes ett särskilt projekt på 
en klinik med en fördjupad kontroll av patientens läkemedels-
listor genom intervjuer av patienten och jämförelse med Läke-
medelsförteckningen och med Take Care för att identifiera 
ev. avvikelser. Projektet indikerar vikten av att göra fortsatta 
läkemedelsgenomgångar på vårdavdelningen. 

För mer information se verksamhetsblad för Läkemedelsgrup-
pen.


