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Ert dnr XC 1704-0312-2

Norrtälje Sjukhus TioHundra
Chetläkaren
761 29 NORRTÄLJE

AB

Vårdgivare
Norrtälje

Sjukhus

Tiohundra

AB

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
Inspektionen
för vård och omsorg
ställningstagande:

(IVO) avslutar

ärendet

med följande

0

Patienter i övergången mellan akutmottagning
och en plats i
sluten vård vårdas i stort sett aldrig mer än någon timme på
akutmottagningen.

.

Vårdgivaren
lever upp till sin skyldighet att bedriva
systematiskt patientsäkerhetsarbete
och egenkontroll
som tillsynen omfattar.

ett
i de delar

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren uppfyller kravet på en god och säker vård
för patienter som befinner sig på akutmottagningen
i väntan på
Vårdplats. IVO konstaterar att Norrtälje sjukhus har den personal,
lokaler och utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges till
den aktuella patientgruppen.
Trygghet kontinuitet
och säkerhet
för patienterna
Patienters behov av en god och säker vård kan upprätthållas
kontinuerligt
på akutmottagningen
på Norrtälje sjukhus. För patienterna
betyder det att:
'

deras behov av en lugn miljö kan tillgodoses

.

behovet

av att kalla på hjälp kan tillgodoses

behovet

av mat, dryck,

.

tillgodoses

i tillräcklig

läkemedel

och omvårdnad

kan

3 W 15" ”_

omfattning.

Vid IVO:s intervjuer med chefssjuksköterska,
den 9 mars 2017 framkom att det är ovanligt
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optimalt

Telefon 010-788 50 00
registrator.ost©ivo.se
www.ivo.se

läkare och sjuksköterska
att patienter slutenvårdas
Fax
Org nr 202100-6537

ll _ 0 g

Inspektionen

för vård och omsorg

Dnr 8.5-8463/2017-9

på akutmottagningen.
Om det händer handlar det om någon timme och
aldrig över natten. Numera är det heller ingen större skillnad på
patienttrycket
mellan sommar och vintertid.
Patienters placering
i väntan på Vårdplats
Personalen uppger att patienterna placeras så att de kan ha uppsikt över
dem på akutmottagningen.
Uppfattningen
i personalgruppen
är att
akuten börjar bli trångbodd. Det leder till att patienter kan behöva
flyttas runt inom mottagningen
beroende på vårdbehov, t.ex. enkelrum.
Det finns larmanordning
vid alla platser även vid vissa korridorplatser.
Ansvarsföra'elningför
patienter som väntar på Vårdplats
Akutmottagningen
är fullt ansvarig för alla patienter till dess att de
lämnar akutmottagningen.
Varje patient har en ansvarig sjuksköterska.
Mat
Den
och
väg

och dryck
mat som finns att tillgå på akutmottagningen
är smörgåsar filmjölk
nyponsoppa.
På vårdavdelningen
sparas mat till patienter som är på
dit från akuten. Mathanteringen
upplevs inte som något problem.

IVO bedömer att vårdgivaren uppfyller kravet i 5 kap. l § i hälso— och
sjukvårdslagen
(2017:30), där det framgår att hälso- och sjukvård ska
bedrivas så att kravet på god vård uppfylls. Det innebär att vården
bland annat ska vara av god kvalitet och tillgodose patienters behov av
trygghet kontinuitet och säkerhet. Vidare bedömer IVO att vårdgivaren
även 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 väntetiderna på akutmottagningen
sällan
överskrider en timme för patienter i övergången mellan akutmottagning
och sluten vård. Det innebär att läkemedel för akut behov administreras
på mottagningen.
Läkemedel som patienter har ordinerats sedan
tidigare administreras
på vårdavdelningen.
IVO bedömer att vårdgivaren fullgör sin skyldighet att vidta de
åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av
vårdskador enligt 3 kap. (2010:659), PSL och 5 kap. Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 201129) om ledningssystem
for
systematiskt kvalitetsarbete.
Vårdgivarens
systematiska
patientsäkerhetsarbete
IVO bedömer att vårdgivaren lever upp till sin skyldighet att bedriva
systematiskt patientsäkerhetsarbete
med uppföljning genom
egenkontroll.
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IVO konstaterar att såväl verksamheten
ständiga förbättringar
av verksamheten
Identifiering

som vårdgivaren arbetar med
kontinuerligt
och på alla nivåer.

av patientsäkerhetsrisker

Vid intervjuer med personalen på akutmottagningen
framkom att
avvikelser hanteras i systemet Händelsevis. Återkopplingen
sker via epost och tas upp på arbetsplatsträffar.
Det är få avvikelser som avser
kvarstannande
patienter eftersom detta inte är ett stort problem.
Vårdgivaren
följer upp avvikelser månadsvis på interna
ledningsgmppsmöten.
Vidtagna

åtgärder

för att säkerställa

patientsäkerheten

för berörd

patientgrupp.

På verksamhetssåväl som på vårdgivamivå
vidtagits för att säkerställa patientsäkerheten
på inläggning i sluten vård:
0

åtgärder
som väntar

Äldre patienter och patienter med särskilda omvårdnadsbehov
(funktionsnedsättning)
prioriteras med hjälp av ”Silverstigen”.
De patienterna får träffa läkare inom 30 minuter. Silverstigen är
ett snabbspår i samverkan med ambulansen, akuten och
vårdavdelningarna.
En omvårdnadsbedömning
utförs vid
ankomst och med utgångspunkt
från patienters behov fastställs
hur ofta omvårdnadsaktiviteter
ska ske. De planerade
aktiviteterna kommer upp i akutens datorsystem och påminner
exempelvis om ”tillsyn 15.30 dryck”. Aktiviteten signeras när
den är utförd. Vårdavdelningen
ska sedan hämta patienten inom
30 minuter,

o

har följande
för patienter

vilket

oftast

sker.

Statistik för Silverstigen följs månadsvis. Det som mäts är hur
många som blir omvårdnadsbedömda,
vilka som får
omvårdnadsaktiviteter
utförda samt vistelsetid.

IVO bedömer att vårdgivaren fullgör sin skyldighet att vidta de
åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av
Vårdskador enligt 3 kap. (2010:659) PSL och 5 kap. Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem
för
systematiskt kvalitetsarbete.

Undeflag
.

Dokumentation
av lokaler

'

Statistikuppgifter

.

Redogörelse

Ytterligare

efter intervjuer
från Norrtälje

med personal
Sjukhus

och observation

Tiohundra

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
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sluten Vård.
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somatiska

akutmottagningar

och Vårdplats

i

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen
Lena Renman. I den
slutliga handläggningen
har inspektörema
Helena Allgulander,
Milan
Knezevic och Caroline Sundholm deltagit. Utredaren Ann Fagerlind
har varit föredragande.
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Kopia till:
Stockholms
chefläkaren

Läns Landsting,

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
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