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Ärendet
Tillsyn av patientsäkerheten
i samband med övergången
somatisk akutmottagning och Vårdplats i sluten vård.
Tillsynen utgår från 7 kap. 3 § i patientsäkerhetslagen
och sker med stöd av 7 Kap. 19-21 §§ PSL.

mellan

(2010:659)

PSL

Beslut
0

Det förekommer att patienter vårdas på akutmottagningen
i
väntan på en Vårdplats, men personalen har möjlighet att ta hand
om patienterna på ett sätt som gör att risken för vårdskador
minimeras.

.

Vårdgivaren
systematiskt
omfattar.

lever upp till sin skyldighet att bedriva ett
patientsäkerhetsarbete
i de delar som tillsynen

Skälen för beslutet
lVO bedömer att vårdgivaren i stort uppfyller kravet på en god
säker vård för patienter som befinner sig på en akutmottagning
på Vårdplats. IVO konstaterar att Södertälje sjukhus i tillräcklig
har den personal, lokaler och utrustning som behövs för att god
ska kunna ges till den aktuella patientgruppen.

Trygghet,

kontinuitet

och säkerhet

och
i väntan
grad
vård

för patienterna

Patienters behov av en god och säker vård kan upprätthållas
i tillräcklig
grad på akutmottagningen
på Södertälje sjukhus. För patienterna
betyder det att:
.

deras behov av en lugn miljö kan oftast tillgodoses
akutmottagningen.

.

behovet av att kalla på hjälp kan tillgodoses tillräckligt då
akutmottagningen
är liten och överblicken över patienterna

.

behovet av mat, dryck läkemedel
tillgodoses tillräckligt.

och omvårdnad

på

god.

kan
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Vid IVO:s intervjuer med läkare, chefer, sjuksköterskor
undersköterskor
på akutmottagningen
den 9 mars 2017
någon enstaka patient slutenvårdas någon gång i veckan
akutmottagningen.
De flesta patienterna kommer till en
inom 4 timmar.

och
framkom att
på
vårdavdelning

Patienters placering
i väntan på Vårdplats
Personalen uppgav att den berörda patientgruppen
placeras i korridoren
där personalen kan ha uppsikt över dem. Någon larmanordning
finns
inte i korridoren utan patienter får ropa på personalen om de är i behov
av hjälp. Det finns tillgång till vilorum och vid behov även
övervakningsplatser.
Ansvarsfördelningför
patienter som väntar på Vårdplats
Alla patienter har en patientansvarig
sjuksköterska.
Vid högt tryck
fördelar ledningsfunktionen
ut arbetsuppgiftema
och i övrigt så hjälps
personalen åt med omvårdnaden.
Personalen menade dock att det kan
vara svårt att hinna med att hjälpa patienter med toalettbesök
och
personlig hygien.
Mat och dryck
Det finns smörgås, saft, kaffe och näringsdrycker
att tillgå på
akutmottagningen.
Vid enstaka tillfällen har det hänt att personalen fått
gå till någon avdelning för att ordna med mat till de patienter som är i
behov av det.
IVO bedömer att vårdgivaren uppfyller kravet i 5 kap 1 § hälso- och
sjukvårdslagen
(2017230) HSL där det framgår att hälso- och sjukvård
ska bedrivas så att kravet på god vård uppfylls. Detta innebär bland
annat att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patienters
behov av trygghet kontinuitet och säkerhet. Vidare bedömer IVO att
vårdgivaren
lever upp till kravet i 5 kap. 2 § HSL, där det fastställs att
där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet
ska finnas den
personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska
kunna ges.
Läkemede/shantering
IVO konstaterar att vårdgivaren har säkerställt att patienter i
övergången mellan akutmottagning
och Vårdplats i sluten vård får de
läkemedel som är ordinerade efter deras behov.
.
Läkemedel som ordineras på akutmottagningen
kan oftast
administreras
till patienterna.
.

Läkemedel som patienten i vanliga fall tar kontinuerligt,
kan
oftast administreras
eftersom akutmottagningen
har utökat sitt
läkemedelssortiment
något.

Personalen beskrev att akutmottagningen
främst har sådana läkemedel
som behövs i en akut situation. Läkemedel för exempelvis kroniska
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sjukdomar, vilket många äldre patienter använder går att få från
sjukhusets vårdavdelningar.
Akutmottagningen
har även ett mindre
förråd av sällan förekommande
läkemedel.
IVO bedömer att vårdgivaren fullgör sin skyldighet att vidta de
åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av
vårdskada enligt 3 kap. (2010:659), PSL, och 5 kap. Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem
för
systematiskt kvalitetsarbete.
Vårdgivarens
systematiska
patientsäkerhetsarbete
IVO bedömer att vårdgivaren lever upp till sin skyldighet att bedriva
systematiskt kvalitetsarbete
med uppföljning genom egenkontroll.

ett

IVO konstaterar att vårdgivarens
åtgärder för en god och säker vård på
akutmottagningen
innefattar både mätning av vistelsetider,
där flera
olika parametrar ingår, och rena personalpolitiska
åtgärder både på kort
och lång sikt i syfte att förbättra patientflödet på akutmottagningen.
Vårdgivaren
uppger att problematiken
med väntetider på akuten är
kopplat till antalet disponibla vårdplatser i kombination
med
personalbrist.
Trots den svåra personalsituationen
och den ökade
belastningen
under 2017 har akutens väntetider (door-to-door
och tid
för inläggningsbeslut)
inte ökat påtagligt under första halvåret 2017.
Identifiering
av patientsäkerhetsrisker
Patientsäkerhetsrisker
för patienter i övergången mellan
akutmottagning
och slutenvård följs upp via avvikelser. Personalen
uppgav att de rapporterar avvikelser och att några av medarbetarna
har
ansvar för att omhänderta dessa och återkoppla till den övriga
personalgruppen.
Vårdgivaren
följer upp alla rapporterade
avvikelser
och risker. Vårdgivaren
gör bedömningen
att längre väntetider
förekommer men att det ändå är relativt ovanligt.
De patientsäkerhetsrisker
som har identifierats är förenade med att
patienter kvarstanna på akutmottagningen.
Det kan leda till risk för
sämre omvårdnad, trycksår och risk för fall. Dessutom kan övervakning
och planerade vårdinsatser försenas då personalen måste prioritera
andra mer akuta patienter. Även ansvarsfördelningen
mellan avgående
och pågående jour för patienter med inläggningsbeslut
kan påverka
patientsäkerheten.
Vidtagna

åtgärder

för att Säkerställa

patientsäkerheten

för berörd

patientgrupp

Vårdgivaren
har vidtagit följ ande åtgärder för att säkerställa
patientsäkerheten
för patienter som väntar på inläggning i slutenvård:
.

Akuten används inte som ”dragspel” mot slutenvården
utan
strategin är att patientsäkerheten
ökar om patienter i stället läggs
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som utlokaliserade
vårdavdelning.

eller som överbeläggning

på en

Extra personal sätts in på akutmottagningen
vid stor brist på
disponibla vårdplatser för att säkerställa en god omvårdnad för
patientgruppen.
Fortsatt arbete med att fastställa
förbättringsåtgärder.

mål och vidta

Från hösten 2017 planeras en ny tillfällig vårdavdelning
med 18
vårdplatser. Syftet är att möta det stegvis ökande behovet av
slutenvårdsplatser
och fler patienter från Botkyrka och dels för
att kompensera för ett bortfall av 8 slutenvårdsplatser
på grund
av ombyggnation.
Förutom personalpolitiska
åtgärder (löner, arbetstidsmodeller
m.m.) arbetar sjukhuset med en palett av olika möjliga åtgärder
på kort och lång sikt för att förbättra patientflödet.
Aktiviteterna
styrs och följs upp av ”Styrgrupp slutenvård” som leds av
verksamhetschef
för Verksamhetsområde
(VO) Vård med
företrädare från samtliga VO (kirurg, ortopedi, urologi,
geriatrik-medicin,
kvinnor-bam
och paramedicin).
IVO bedömer att vårdgivaren fullgör sin skyldighet att vidta de
åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av
vårdskador enligt 3 kap. (20101659) PSL, och 5 kap. Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 201 1 :9) om ledningssystem
för
systematiskt kvalitetsarbete.

Undeflag
Dokumentation
av lokaler

efter intervj uer med personal

Statistikuppgifter
Redogörelse

Ytterligare

från Södertälje

och observation

sjukhus AB

från vårdgivaren

information

Denna tillsyn har fungerat som en pilot och är en del av en nationell
tillsyn med syfte att ge en samlad bild av patientsäkerheten
i samband
med övergången mellan somatiska akutmottagningar
och Vårdplats i
sluten vård.
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Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen
Lena Renman. I den
slutliga handläggningen
har inspektörerna
Caroline Sundholm, Helena
Allgulander och Milan Knezevic deltagit. Utredaren Ann Fagerlind har
varit föredragande.

För Inspektioneöför

vård och omsorg

L
Kopia till:
Stockholms
chefläkaren

Läns Landsting,

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
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