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Kvalitetsuppföljning enligt God Vård 2018 

 

Inledning 
 

Enligt NRF:s förbundsordning ska föregående års produktion följas upp från samtliga leverantörer. 

Kvalitetsuppföljningen följer principerna för vad som kännetecknar God vård enligt Socialstyrelsens 

definition, d.v.s. att den är kunskapsbaserad och ändamålsenligt, säker, patientfokuserad, effektiv, 

jämlik och ges i rimlig tid. God vård utgör utgångspunkten för Sahlgrenska, Karolinska och 

Akademiska universitetssjukhusens övergripande och årliga redovisning av kvalitén.  Rapporterna 

finns presenterade i sin helhet på NRF:s hemsida.  

 

Norrlandstingen har haft ett utvecklingsarbete när det gäller att få underlag för kvalitetsuppföljning 

som visar just de enheter/områden där mest vårdtjänster köps av medlemslandstingen. NRF för 

löpande en dialog med de tre universitetssjukhusen när det gäller deras återrapportering av 

kvalitetsredovisning. De uppgifter och mått som efterfrågats följer det som kännetecknar God vård.  

Nedan följder den en redovisning som de tre universitetssjukhusen har lämnat för 2018. 

 

1. God Vård vid Akademiska sjukhuset och Akademiska 

Barnsjukhuset 2018 
 

Nedan redovisas, i enlighet med avtal Norra sjukvårdsregionförbundet, kvalitetsdata för 

Brännskadecentrum (BC), kirurgi, neurokirurgi, neonatologi och barnkirurgi baserat på följande 

parametrar inom begreppet God Vård. 

 

Under rubriken effektiv sjukvård hänvisas till den för sjukhuset övergripande beskrivningen i 

kvalitetsbokslutet 2018 om verksamheten inte vill lyfta fram något särskilt. Ett välfungerande system 

för att hantera dokument är en viktig del av ett ledningssystem. Rutiner och styrande dokument som 

återfinns i DocPlus som är Region Uppsalas dokumenthanteringssystem. Kvalitetshandboken utgör 

för vissa styrande dokument basen kompletterat med regionala tillägg. DocPlus är uppbyggd med en 

sökfunktion liknande Google med filtreringsmöjligheter på ämnesområden. En strävan finns att i allt 

större utsträckning skapa sjukhus- och regionsövergripande rutiner. DocPlus kan nås via Region 

Uppsalas intranät samt publikt via www.publikdocplus.regionuppsala.se. DocPlus tekniska lösning 

har sökbarhet och versionshantering. Sjukhusets redaktionsråd arbetar tillsammans med 

verksamheterna med att förbättra och kvalitetssäkra dokumenthanteringen. Händelser/avvikelser 

rapporteras i sjukhusets avvikelsehanteringssystem Medcontrol. 

 

1.1. Brännskadecentrum 
 

Brännskadecentrum (BC) innehar rikssjukvårduppdrag inom svåra brännskador sedan 2010-01-01. 

Uppdraget har förnyats och den andra, d.v.s. nuvarande, tillståndsperioden sträcker sig t.o.m. 2021-

12-31. Den 1 juli 2018 ändrades paragraf 7 i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och därmed ersattes 

rikssjukvård formellt av nationell högspecialiserad vård (NHV). Rikssjukvård av svåra brännskador 

övergick således vid detta datum i nationell högspecialiserad vård. Förutsättningar och tidsram för 

det fortsatta arbetet med NVH är ännu oklara. 

 

Verksamhetsområde plastikkirurgi och käkkirurgi, där BC ingår, är sedan juni 2016 certifierade 

enligt ISO 9001 ledningssystem för kvalitet och SS-EN 15224 ledningssystem för kvalitet i hälso- 

och sjukvården. Certifieringen säkerställer ett aktivt arbete med kvalitetsegenskaperna inom God 
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Vård samt ytterligare fyra kvalitetsegenskaper. I februari 2017 och februari 2018 genomfördes 

uppföljande revisioner utan anmärkningar. 

 

BC är sedan oktober 2017 verifierat enligt European Burns Association (EBA). EBA-verifieringen 

gav bedömningen:” The national burn centre at Uppsala university Hospital provides an excellent 

world-class care to northern Sweden”. Vården av svåra brännskador och andra allvarliga hudförluster 

av medicinsk orsak, t.ex. toxisk epidermal nekrolys (TEN) vid BC följer riktlinjerna i framtaget 

Brännskadekompendium (som per 2019-03-10 uppdaterats). 

 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 

Kvalitetsregister: Lokalt kvalitetsregister vid BC, svenska intensivvårdsregistret (SIR), ”NATIONAL 

TRACS®/ABA /National Burn Repository” (TRACS/NBR), Palliativa registret, Nationella 

patientenkäten, Infektionsverktyget, svenska traumaregistret (SweTrau). Täckningsgraden för 

respektive register är: SIR 100 %, NBR 93 %, Lokalt register 100 % från 150501 (retroaktivt inlagt 

är cirka 90 % 2011-nutid), Palliativa registret 100 % (från april 2014), Nationella Patientenkäten, 

svarsfrekvens 53 %, Infektionsverktyget 100 % (sedan maj 2013), SweTrau 85% (brännskador sedan 

2019). 

 

Genomgång av NBR visar på en hög kvalitet vid BC. Viktiga kvalitetsindikatorer för brännskadevård 

är bl.a. mortalitet, vårddygn per % ”total body surface area” (TBSA) och infektion. 

 

Som underlag till Rikssjukvårdsnämndens möte den 16 december 2015 gällande tillståndsutredning 

(tillståndsperiod 2) genomlystes verksamheterna vid de två nationella brännskadeenheterna. Däri 

finner man att: 

”Socialstyrelsen bedömer att för samtliga bedömningsgrunder som Socialstyrelsen satt upp, 

nämligen vårdresultat, kompetens, allmänna krav på God vård, forskning och utveckling, beredskap 

vid eventuella resursbortfall och förutsättningar att utöka befintlig verksamhet, har sökande landsting 

alla resurser som krävs för att kunna bedriva och utveckla behandlingen av svåra brännskador som 

rikssjukvård.” (ISBN 978-91-7555-359-7, Artikelnummer 2016-1-5). 

 

Säker hälso- och sjukvård 

Regelbundna mätningar av vårdrelaterade infektioner (VRI) utförs på samtliga patienter inom svensk 

sjukvård. Från Rikssjukvårdsklinikerna för svåra brännskador har vi under längre tid förklarat 

problematiken med att mäta VRI på akuta brännskador. Det ligger i tillståndets natur att 

brännskadade patienter blir koloniserade och infekterade. Patienter med signifikanta brännskador får 

upprepade septiska perioder under sin vårdtid. Tillståndets naturalförlopp innebär att i princip 

samtliga kommer att få en infektion under vårdtiden och därmed uppfylla VRIkriterierna, utan att det 

kan förebyggas. Dessa episoder utgör vårdskada (VRI), som därför närmast definitionsmässigt inte 

kan klassificeras som undvikbar. 

 

Två avvikelser från andra sjukhus registrerades. En gällande rutin för utskrivning, samt rapportering 

till annan vårdenhet och en gällande olika uppgifter om platstillgång för brännskadad patient. 

 

Patientfokuserad hälso- och sjukvård 

Patientenkäten för Brännskadecentrums mottagning. Resultaten visar på ett mycket gott resultat med 

nöjda patienter. 

 

Effektiv hälso- och sjukvård 

Se sida 1 ovan och kvalitetsbokslut 2018 Akademiska sjukhuset. 
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Jämlik hälso- och sjukvård 

Vård av svåra brännskador utgör rikssjukvård, samtliga till Brännskadecentrum inkommande 

remisser bedöms och prioriteras av specialistkompetent plastikkirurg inom fem dagar, majoriteten 

inom timmar, då dessa är av akut karaktär och har föregåtts av telefonsamtal till brännskadejour. 

 

Samtliga patienter erbjuds kuratorsstöd och tolkhjälp. Vid nybesök/inskrivning tillfrågas varje 

patient om sina förväntningar/värderingar och specifika behov och önskemål. För 

beslutsinkompetenta tillfrågas närstående om samma information. Detta för att för varje patient göra 

erforderliga anpassningar till en individuellt anpassad vård. Detta sker kontinuerligt under vårdtiden. 

Brännskadecentrum bereder plats för patientens närstående genom ett anhörigrum i anslutning till 

avdelningen och har avtal med patienthotell i närområdet (Hotell Duvan, Akademihotellet, Hotell 

Scandic Uppsala, Hotell von Kraemer).  

 

Samtliga patienter bedöms och behandlas utifrån medicinsk prioritet utan hänsyn till kön, ursprung, 

ålder, läggning eller annan faktor. 

 

Hälso- och sjukvård i rimlig tid 

De patienter som omfattas av rikssjukvårdskriterierna är i princip samtliga akuta patienter. Det 

innebär att patienterna, utan väntetid, erbjuds vård vid någon av de två rikssjukvårdsenheterna utan 

föregående kötid, prioritering/rangordning eller särskiljning utifrån ålder, kön, läggning, nationalitet, 

mantalsskrivningsort eller annan faktor än medicinsk prioritet. I samråd med inremitterande 

övertages patienten på det vis och vid den tidpunkt som är medicinskt indicerad. Kan Uppsalas 

brännskadeenhet, av resursskäl, inte ta emot aktuell patient tar Uppsalas enhet kontakt med 

Linköpings enhet för säkerställande av ett mottagande där. Kan så inte ske samråder de två 

enheterna om på vilket av de två sjukhusen resursallokering kan ske för att ta emot aktuell patient. 

 

Resursallokering sker vid Akademiska sjukhuset enligt en sjukhusövergripande rutin. 

Grundförutsättningen är dock att brännskadade patienter vårdas på BC, men i de situationer då 

patientvolymen överskrider resurstillgången utlokaliseras både intensivvårds-/ 

intermediärvårdskrävande och avdelningsmässiga patienter till i första hand den plastikkirurgiska 

vårdavdelningen och centrala intensivvårdsavdelningen men även till andra avdelningar på 

sjukhuset. Utlokaliserade patienter sköts av BC:s plastikkirurger och intensivister och sårvården sker 

företrädesvis på BC:s mottagning dit patienterna då kommer. Är det inte möjligt går läkare och 

mottagningspersonal till patienten för sårvård. 

 

Intensivvårdskrävande barn med brännskada vårdas på Barn-IVA och sköts kirurgiskt/sårmässigt av 

BC:s plastikkirurger. Icke intensivvårds-, men vak-krävande patienter kan hanteras på BC enligt 

ovan. När barnet är avdelningsmässigt överförs barnet företrädesvis till Barnkirurgiska avdelningen, 

eller den Plastikkirurgiska avdelningen, men sköts fortsatt av plastikkirurger och intensivister från 

BC. 

 

Samtliga, till BC, inkommande remisser bedöms och prioriteras av specialistkompetent plastikkirurg 

inom fem dagar. Akuta skador/remisser omhändertas omedelbart. Inkommande remisser med 

elektiva frågeställningar (den absoluta majoriteten är inte rikssjukvård) relaterade till brännskador 

bedöms till 100 % inom fem dagar. Patient erbjuds mottagningstid oftast inom en månad men som 

längst tre månader, enligt regelverket för vårdgaranti. Prioritering sker efter medicinska behov. 

Beslut om adekvat sjukvårdande åtgärd tas i samband med mottagningsbesök. Uppföljningen av 

brännskadepatienter sker direkt i anslutning vid utskrivning, patienten bokas då in till uppföljning 

efter tre månader (telefon), sex månader och ett år utöver eventuella andra återbesök på grund av sår- 

eller annan problematik.  
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Inför en eventuell särskild händelse med ett större antal brännskadade patienter finns en nationell 

handlingsplan framtagen. En skandinavisk handlingsplan är färdigställd och är under införande.  

 

I princip är samtliga patienter är att betrakta som akuta. Bland elektiva omhändertages samtliga inom 

90 dagar. Det innebär 100 % måluppfyllelse enligt vårdgarantin för akuta patienter och 100 % 

måluppfyllelse enligt vårdgarantin för patienter planerade för elektiva ingrepp. 

 

 

1.2. Kirurgi 
 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 

Verksamhetsområde kirurgi har ett stort antal kvalitetsregister där data ifrån verksamheten 

registreras med syfte att löpande utvärdera resultat och kvalitet av den utförda vården. 

 

Endokrin- och bröstkirurgi 

• Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer och bröstrekonstruktion 

• Nationellt kvalitetsregister för sköldkörtelcancer 

• Nationellt kvalitetsregister för neuroendokrina tumörer 

• Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer 

• Scandinavian Quality register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery (SQRTPA) 

 

Esofagus-och ventrikelkirurgi 

• Scandinavian Obesity Surgery register (SOReg), nationellt kvalitetsregister för 

överviktskirurgi 

• Nationellt register för esofagus och ventrikelcancer 

 

Kolorektalkirurgi 

• Nationellt kvalitetsregister för kolorektalcancer 

 

Kärlkirurgi 

• Swedvasc 

 

Lever-galla -och pankreaskirurgi 

• SweLiv, kvalitetsregister för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar 

• Nationellt register för cancer i pankreas och periampullärt 

• Gallriks, patienter som genomgår ERCP och benigna galloperationer 

 

Multitrauma 

• Svenska traumaregistret (SweTrau) 

 

Transplantationskirurgi 

• Svenskt njurregister 

• Transplantationsregistret 

 

Täckningsgrad och relevanta kvalitetsindikatorer finns för respektive register. I en bifogade filer 

(bilaga 1-3) finns ett urval från de mest relevanta registren där de för de flesta register framgår 

resultat för sjukhuset jämfört med eventuellt målvärde, riksgenomsnitt, samt utveckling över tid. 
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Säker hälso- och sjukvård 

Under 2018 har verksamhetsområde kirurgi registrerat 505 avvikelser i sjukhusets avvikelsesystem 

Medcontrol. Majoriteten av de registrerade avvikelserna har varit av mindre eller måttlig karaktär. 

Avvikelser avseende läkemedel är en av de vanligaste och då handlar det företrädesvis om fördröjd 

eller uppskjuten läkemedelsbehandling, felaktig administrering eller utebliven administrering. Vård 

är en annan stor avvikelse och där är fall/fallskada och tillsyn/övervakning de avvikelse som 

förekommer mest frekvent.  

 

Vid punkt-prevalensmätningen avseende VRI, som genomfördes i mars 2018, hade 17,5 % av de 

inneliggande patienter drabbats av VRI. Vanligast var en postoperativ infektion (80%).  

 

Verksamhetsområdet sände in sex anmälningar enligt lex Maria för ärenden som inträffat under 

2018. Inkomna ärenden till Patientnämnden (PN) var 102, varav yttrande från verksamhetschefen 

begärdes i 33 ärenden. Antal ärenden anmälda till patientförsäkringen LÖF var 10.  

När det gäller anmälningar av patient/anhörig till IVO) gjordes 8. Verksamhetsområdet kirurgi 

bedriver ingen egen markörbaserad journalgranskning (MBJ). Detta sker på centralt vid Akademiska 

sjukhuset. 

 

Patientfokuserad hälso- och sjukvård 

Kvalitets och patientsäkerhetssamordnare har regelbundna träffar med ombud inom hygien, smärta, 

nutrition, palliation, trycksår och dokumentation i syfte att leda, strukturerar och utveckla 

omvårdnaden. Utveckling av de standardiserade vårdförloppen (SVF) sker för att korta väntetiderna 

till operation för samtliga patientgrupper och för att sätta patienten i centrum. Inga specifika 

patientenkäter har genomförts inom verksamhetsområdet. 

 

Effektiv hälso-och sjukvård 

Verksamheten har under 2018 fortsatt arbetet med rensning och genomgång av kvalitetsdokument i 

dokumenthanteringssystemet DocPlus. 

 

Jämlik hälso- och sjukvård 

Samtliga patienter bedöms och behandlas utifrån medicinsk prioritet utan hänsyn till kön, ursprung, 

ålder, läggning eller annan faktor. 

 

Hälso- och sjukvård i rimlig tid 

Nedan presenteras totalt antal väntande per område, antal som har väntat 90 dagar eller kortare inom 

respektive område samt måluppfyllelse i procent enligt vårdgarantin per område. Siffrorna baseras på 

resultatet avseende öppenvård och slutenvård i december 2018.  

 

Väntande till första besök per den sista i perioden 2018–12 

 
 

Väntande till behandling per den sista i perioden 2018–12 
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1.3. Neurokirurgi 
 

Den neurokirurgiska verksamheten (NK) utför ca 2200 neurokirurgiska operationer och behandlar ca 

200–300 traumatiska skallskador på neurointensivvårdsavdelningen (NIVA) varje år. 

Utomlänsvården utgörs till största delen av högspecialiserad bedömning och operativ verksamhet 

inom områden såsom tumörer, cerebrovaskulära tillstånd, funktionell neurokirurgi, degenerativ 

ryggkirurgi, kraniocervikala missbildningar, hydrocephalus, smärttillstånd, skall- och ryggtrauma 

samt perifera nervskador. Neurointensivvården har en central roll och funktion för hela 

verksamhetsområdet och vårdar mestadels utomlänspatienter. På NIVA vårdas patienter med 

traumatisk hjärnskada, samt övriga patientgrupper inom neurokirurgi och neurologi, som behöver 

neurointensivvård. 

 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 

NK har under 2018 anslutit NIVA till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR), som kommer att ge oss 

möjlighet att utveckla vårt nationella kvalitetsarbete med dessa patienter. Akademiska sjukhusets 

neurokirurgiska klinik är en av landets största och har stora kirurgiska material inom de flesta 

subgrupper. På alla områden har verksamheten god mätbar kvalitét. Vårt mål är att alla patienter om 

opereras inom verksamheten ska registreras i ett kvalitetsregister. 

 

Epilepsikirurgiregistret (> 90% täckningsgrad) med 5, 10, 15-årsuppföljning (redovisar inte 

regionala skillnader i resultat mellan kliniker). Hydocephalusregistret (> 90% täckningsgrad).  

 

Nationellt kvalitetsregister 

Hypofystumörer (se Nationella kvalitetsregister). Hjärntumörer barn (del av barntumörregistret (> 

90% täckningsgrad). Myelomenigocoele registret. Strokeregister barn (> 90% täckningsgrad). 

Riksstroke (>90 % täckningsgrad). Regionalt kvalitetsregister: Hjärntumörer (> 90% täckningsgrad).  

 

Lokala register Uppsala: 

Skallskaderegistret NIVA (> 95% täckningsgrad), med 24-timmars kontinuerlig övervakning och 

monitorering av patienter med traumatisk hjärnskada. Alla skallskador som vårdas på NIVA 

inkluderas i TBI-registret. Där registreras exempelvis olycksorsak, neurologiskt status vid 

inskrivning och utskrivning, vissa neurointensivvårdsrelaterade uppgifter, samt en uppföljning med 

neurologisk skattning 6 månader efter olyckan. Där kan behandlingsresultaten följas, studeras, och 

kvalitetssäkras löpande. SAH (Subarachnoidalblödning) register NIVA (> 95% täckningsgrad). 

Acusticus neurinom register lokalt i Uppsala. 

 

Resultat ur Riksstrokeregistret 2018 visar en klar förbättring i mediantid för alla på 33 minuter till 

trombolys (42 minuter under 2017). Uppdelat på kön ses också en förbättring, då skillnader mellan 

kvinnor och män utjämnas alltmer; mediantid för kvinnor på 36 minuter (58 minuter under 2017), 

jämfört med män, som ligger på 33 minuter (40 minuter under 2017). 

 



  

7 

 

Säker hälso- och sjukvård 

Under 2018 rapporterades en allvarlig vårdskada, som omfattar de rutiner angränsande till det 

operativa ingreppet. Vid VRI mätning på avdelning 85E, neurokirurgisk vårdavdelning för 

slutenvård, ligger andelen på 7 % under 2018. En anmälning enligt lex maria gjordes 2018. Till 

Patientnämnden (PaN) gjordes 2018 14 anmälningar. Antal ärenden anmälda till patientförsäkringen 

LÖF 2018 var sju och till IVO sex. 

 

 

 

Individanpassad hälso- och sjukvård 

Telefonenkät utförd under 2017 inom postoperativ vård inom neurokirurgi där 80 konsekutiva 

patienter har blivit uppringda för att muntligen utvärdera vår postoperativa vård, deras upplevelse, 

omhändertagandet, smärta, trygghet osv. Vården uppfattades som mycket god av patienterna och de 

upplevde trygghet under sin vårdtid. Ingen uppföljning gjord under 2018. 

 

Effektiv hälso- och sjukvård 

• Strokevården med fokus på direktinläggning till strokeenhet och registrering av 

sväljbedömning samt 

• rehabiliteringsplanen hos strokepatienter. 

• Minska antalet strykningar inom den neurokirurgiska operationsverksamheten. 

• Införandet av kortare utredningsflöden flöden för samutredningar inom neurologi och 

neurokirurgi. 

Se vidare sida 1 ovan och kvalitetsbokslut 2018 Akademiska sjukhuset. 

 

Jämlik hälso- och sjukvård 

Att verka för jämställd vård inom vårdkedja Rädda Hjärnan där tid till trombolys är längre för 

kvinnor. Arbete fokuserat att utjämna skillnader i akut omhändertagande (trombolys) vid stroke 

mellan män och kvinnor. Skillnaden är nu mycket liten (3 minuter) från att ha varit stor (20 minuter). 

 

Tillgänglig hälso- och sjukvård 

Totalt väntar ca 300 patienter på neurokirurgisk åtgärd. Antal som väntat i 90 dagar eller kortare är 

ca 192 patienter. Tillgängligheten till kirurgi är ca 64 % enligt vårdgarantin, för neurokirurgisks 

mottagningsverksamhet är måluppfyllelsen 93% enligt vårdgarantin. 

 

 

1.4. Neonatologi 
 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 

Kvalitetsregistret svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ) har täckningsgrad 100 %. Neonatologin i 

Uppsala utmärker sig fortfararande genom att ha färre hjärnblödningar (IVH) hos extremt tidigt 

födda barn jmf riket i övrigt. De senaste åren har förekomsten av nekrotiserande enterokolit (NEC) 

sjunkit till sverigeledande position. När det gäller andra viktiga mått som VRI, bronkopulmonell 

dysplasi (BPD) och prematur retinopati (ROP) uppvisarUppsala resultat likvärdigt med genomsnittet 

i landet eller något bättre. 

 

Säker hälso- och sjukvård 

Det finns ett systematiskt rapporteringssystem inom verksamheten och vanligen anmäls ca 150 

ärenden per år. De flesta av dessa är avsteg från rutiner som kunde gett upphov till vårdskada. Två 

interna händelseanalyser har genomförts, som inte lett till lex Maria-anmälan. I sluten vård var 
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andelen patienter med vårdrelaterad infektion 5 %. Två ärenden handlades av Patientnämnden (PaN) 

och ett av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 

Patientfokuserad hälso- och sjukvård 

Begränsad information fås genom patientenkäter, som används inom obstetriken, men dessa är på 

intet sätt heltäckande. 

 

Effektiv hälso- och sjukvård 

Se sida 1 ovan och kvalitetsbokslut 2018 Akademiska sjukhuset. 

 

Jämlik hälso- och sjukvård inom respektive område 

Vården inom sjukvårdsregionen är nivåstrukturerad. Alla barn i behov av högspecialiserad vård 

transporteras till Uppsala. Egen transportorganisation för att kunna erbjuda alla regionens nyfödda 

snabba transporter för jämlik vård. Länssjukhusen erbjuds numer telemedicinsk hjälp i akuta 

situationer och inför överflyttningar av patienter. 

 

Hälso- och sjukvård i rimlig tid inom respektive område 

Inte relevant, då neonatalverksamheten till sin karaktär innebär omedelbart omhändertagande. 

 

1.5. Barnkirurgi 
 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. 

 

Sektionen för barnkirurgi registrerar utfallsdata i två nationella register: 

 

a. Svensk barnkirurgisk förening har startat ett nationellt barnkirurgiskt kvalitetsregister men ännu 

har inte alla fyra universitetsklinikerna registrerat alla utfallsdata. SWEAPS; SWEdish register for 

Advanced Pediatric Surgery. De diagnoser som är klara för registrering i registret är esofagusatresi, 

anorektala missbildningar och hypospadi. 

 

b. Svenskt peri operativt register (SPOR). Samlar information/data om vården i samband med en 

operation. Alla operationer registreras i detta register sedan hösten 2018. 

 

Täckningsgrad: 

c. SWEAPS är en del i den uppföljning som socialstyrelsen krävde i samband med nya 

rikssjukvårdsavtalet. De två tillståndsenheterna, SLL och Region Skåne, ålades í avtalet att bygga 

klart registret vilket fortfarande är i uppbyggnads-och registreringsfas. Akademiska barnsjukhuset 

har under året rapporterat in utfallsdata för de kohorter som opererades före 20180630. Målet för 

täckningsgraden är 100 %. 

 

d. SPOR: 100 %. 

 

Kvalitetsindikatorer: 

e. För samtliga register gäller att kvalitetsindikatorer sätts inom respektive styrgrupp med beaktande 

av internationella och nationella erkända kvalitetsindikatorer. Utdata föreligger ännu inte från 

SWEAPS. 

 

f. Utfall SPOR Akademiska barnsjukhuset: 

• Sena strykningar av planerade operationer. 4,9 % sjunkande trend (riksgenomsnitt: 5,0 %) 

• Väntetid för akuta operationer, prioriterade inom 6h, 81,8 % genomförs inom tidsramen 
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(riksgenomsnitt: 70,3 %). 

 

Säker hälso- och sjukvård 

Barnkirurgiska sektionen har under 2018 rapporterat två allvarliga händelser med risk för/inträffad 

vårdskada. Fall 1 är en patient som drabbats av slangbrott på en subkutan venport (SVP) inom 3 

dygn efter anläggandet. Den tudelade slangen och SVP:n kunde tas bort utan komplikationer för 

patienten. Ärendet är anmält i Medcontrol och till LMV och har utretts via tillverkaren. Produkten 

bedömdes inte vara defekt. Fortsatt utredning pågår om rutiner och handhavande. Ärendet bedöms 

inte vara lex Maria aktuellt. Fall 2 är en patient som drabbats av facialispares med slutningsdefekt av 

ögat med påföljande synpåverkan efter genomgången neurokirurgi för en hjärntumör. Fallet 

är under utredning och en händelseanalys pågår. Efter denna tas ställning till lex Maria anmälan.  

Andelen patienter med vårdrelaterad infektion, VRI, i sluten vård har varit 16,7 % under 2018. 

Antalet anmälningar till Patientnämnden (PaN) var under 2018 femton och antalet anmälda ärenden 

till patientförsäkringen LÖF tre. Antalet utredningar efter anhörigas klagomål på vården till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har varit elva till antalet.  Vi har inte arbetat med 

markörbaserad granskning (MJG), men ett uppdrag är initierat till patientsäkerhetsrådet vid sektionen 

för att starta detta arbete. 

 

Patientfokuserad hälso- och sjukvård 

Inom patientgruppen sällsynta diagnoser (VACTERL) har vi i arbetat med värdebaserad vård 

(VBV). I detta flöde används patientenkäter. Se resultat nedan. 
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Effektiv hälso- och sjukvård 

Genom en påtaglig produktionsökning på barnoperation i kombination med effektiviserad 

föräldrautbildning har väntetiderna för in-operation av gastrostomi kortats från 9 till 3 månader. Vår 

framgångsfaktor är täta styrgruppsmöten för barnoperation tillsammans med sektions- och 

avdelningschefer för barnverksamheten inom verksamhetsområde AnOPIVA och en mycket 

välfungerande barnvårdavdelning 95B. Vi har framgångsrikt optimerat resurser och ökat 

produktiviteten. 

 

Jämlik hälso- och sjukvård 

Akademiska barnsjukhuset ger vård efter behov. I våra uppföljningssystem utvärderar vi fortlöpande 

patienternas väntetider till nybesök, återbesök och operationer inom såväl SV som DV. När 

obalanser identifieras mellan tillgång och efterfrågan analyseras orsaker. Det agila ledarskapet söker 

omedelbart åtgärder för optimerad styrning av produktionskapaciteten. Ex. på detta är optimerade 

flöden för olika operationssalars användning, den aktuella styrningen från större volymer akut 

missbildningskirurgi till elektiv späd- och småbarnskirurgi. Det sistnämnda är en följd av 

rikssjukvårdsbeslutet som trädde ikraft 20180701. Vi ser nu snabbt minskande köerna för diagnoser 

som tidigare haft långa väntetider, ex. handkirurgiska åtgärder och gastrostomier samt SVP. Vidare 

effektiviserar vi utförandet av vissa undersökningar som MRT i narkos via intensivveckor. Dessa 

veckor frigör narkoskapacitet övriga veckor och förbättrar de operativa flödena. 

 

Hälso- och sjukvård i rimlig tid 

Antal totalt väntande för op/beh är den 18 mars 2019 inom barnkirurgin är 235 patienter (fördelning; 

barngastrokirurgi: 132 och barnurologi: 103). Dessa fördelas avseende väntetid enligt följande: 

 

Op/beh >90 dagar: Barngastrokirurgi: 34, Barnurologi: 27. 

Op/beh 61–90 dagar: Barngastrokirurgi: 13, Barnurologi: 19. 

Op/beh <60 dagar: Barngastrokirurgi: 85, Barnurologi: 57. 

 

Måluppfyllelse i % enligt vårdgarantin: Barngastrokirurgi: 60,5 %. Barnurologi: 55,6 %. 
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2. God Vård vid Karolinska universitetssjukhuset 

Karolinska redovisar specifik kvalitetsuppföljning för områdena barnmedicin och barnkirurgi, 

bäckencancer, transplantation och övre buk. 

2.1  Högspecialiserad barnmedicin och barnkirurgi 
 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård  

a) De kvalitetsregister verksamheten rapporterar till samt täckningsgrad för dessa  

b) Resultat hämtade från registerdata för relevanta kvalitetsindikatorer (där så är möjligt)  

 

Nationella kvalitetsregister, redovisning 2018 
 

Beskrivning och syfte 

Syftet med nationella kvalitetsregister är att analysera och utvärdera hälso- och sjukvården, utveckla och förbättra kvaliteten och att jämföra 

och utjämna skillnader avseende kvalitet och säkerhet mellan olika vårdgivare. Med kvalitetsregistren kan olika behandlingsmetoder och 

processer jämföras och utvärderas och förbättringsarbete kan genomföras och utvärderas. Kvalitetsregistren är också en unik tillgång för 

klinisk forskning. Varje klinik/verksamhetsområde redovisar de nationella kvalitetsregister man rapporterar till. 

Mål 2018 

 Alla verksamheter ska rapportera till relevanta nationella kvalitetsregister med en täckningsgrad ≥ 90 %. 

Redovisa täckningsgrad (%) = antal rapporterade patienter (n) av totalt antal patienter (N).  

 Täckningsgrad 

Namn på register % (n/N)  

1. 
Akut lymfatisk leukemi, Norden:  

 ALL08 91%(n=21/N=26) 

91%  

21/26 2018 

2. 
Akut myeloisk leukemi 

AMLMRD 25 % (n=1/N=4) 

25% 

¼ 2018 

3. Lymfom Patienterna ingår även i VSTB registret! 

NHL 82% (n=32/N=39) (Hodgkin 2, LCH 3) 

82% 

32/39 

4. 
Svenskt register över barn med hjärntumörer.  

VCTB 77% (n=20/N=26) 

77% 

20/26 2018 

 

5. 
Svenskt register över barn med solida tumörer.    

VSTB 82% (n=32/N=39) 

82% 

32/39 2018 

6. 
KML  0% (n=0/N=0)  

 

7. Svenskt Njurregister (SNR): Till SNR rapporteras patienter som startar RRT (dvs första gången startar dialys) 

eller erhåller njurtransplantat. Data är redovisades på nationell nivå , 4 i peritonealdialys och 61 

transplanterade pat. 

2018 

(100%) 

8. Barnnjurregistret: Barn med CKD stadium 3-5 21 anmälda 2017 21/23 

(90%) 2017 

9. 
The Nordic Pediatric Renal Transplant Study Group. Norden <16 år. 9 patienter har transplanterats 2018, 

varav 4 utan föregående dialys (pre-emptive) och 5 som tidigare behandlats med dialys.  

 

9/9 2018 

(100%) 
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10. 
EBMT, europeiska benmärgstransplantationsregistret. 36 (13 ♀, 23 ♂) nya som fördelat sig; allogena 27 (9 
♀, 18 ♂) och autologa 9 (4 ♀, 5 ♂). 

36/36 2018 

100% 

11 Swibreg - Nationellt register för inflammatorisk tarmsjukdom 
(http://www.kvalitetsregister.se/register/mage_och_tarm/swibreg_nationellt_register_for_inflammatorisk_tar

msjukdom), totalt 200 pat.  

70% 2018 

 

12 Celiakiregistret  100% 2018 

13 Nordiska levertransplantationsregistret används mindre till förmån för Scandiatransplant 20% 2018 

14 Scandiatransplantationsregister för levertransplanterade 9/9 2018 

15. SWABS, Svenskt register för avancerad barn och ungdomskirurgi, registrering av esofagus atresi, anorectal 

missbildningredovisning på nationell nivå  
34%/38% 

 

SWEABS registret är under uppbyggnad och diagnos efter diagnos plockas in i registret. Esofagus 

atresi finns med sedan februari 2018. Man tittar på vårdtillfället vid operationen och kommer följa 

följsamhet till vårdprogrammet. Vi har inte fått ut våra data ur årsredovisningen varför vi får ange 

sverigeresultatet, liksom för anorectal missbildning. Hypospadiregistrering är precis startad.   

  

Säker hälso- och sjukvård  

 

a) Rapporterade risker/avvikelser och vårdskador 

 Vårdavvikelser 2018 

 Bedömd av Rapportör Bedömd av Handläggare  
Totalt 
antal 

Risk Tillbud Negativ 
Händelse 

Ännu ej 
bedömda* 

Risk Tillbud Negativ 
Händelse 

Ja, 
vårdskada 

Nej, ingen 
vårdskada 

PO Högspec 
barnkirurgi och 
barnmedicin 121 44 37 40 0 81 28 12 8 4 

 

  

b) Andel patienter med VRI (gäller slutenvård) 

 

 VRI VT 2018 VRI HT 2018  
Patienter med 
vårdrelaterad 

infektion 

Som uppstått till 
följd av vården på 

Karolinska 

Patienter med 
vårdrelaterad 

infektion 

Som uppstått till följd 
av vården på Karolinska 

PO Högspec barnkirurgi och 
barnmedicin 21,2% (7/33) 21,2% (7/33) 33,3% (3/9) 33,3% (3/9) 

Kommentar: inom patientområdet finns barnonkologen, barnregionvården (med lever-, njur- 

och blodsjuka patienter som transplanteras och får immunosuppression) och 

barnkirurgi/gastromedicin. Mätningarna under 2018 har företrädesvis gjorts på barnonkologen och 

barnregionvården. Vid mätningen våren 2018 var det bara immunosupprimerade patienter som hade 

VRI. Vårt mål är att separera redovisningen för immunosupprimerade och icke immunosupprimerade 

då resultaten förväntas vara på helt olika nivåer för resp grupp. 

 

 

 

 

 

Anmälningspliktiga 
resistenta bakterier VT 2018 

Anmälningspliktiga resistenta 
bakterier HT 2018 

http://www.kvalitetsregister.se/register/mage_och_tarm/swibreg_nationellt_register_for_inflammatorisk_tarmsjukdom
http://www.kvalitetsregister.se/register/mage_och_tarm/swibreg_nationellt_register_for_inflammatorisk_tarmsjukdom
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Andel riskpatienter för MRSA 
med korrekt hantering enligt 

vårdprogram 

Andel riskpatienter för MRSA 
med korrekt hantering enligt 

vårdprogram 

PO Högspec 
barnkirurgi och 
barnmedicin 

81% (57/70 pat med 
riskfaktorer) 

65% (45/69 pat med 
riskfaktorer) 

 

 
BHK VT 2018 BHK HT 2018 

 

Hygien-rutiner Kläd-regler Hygien-
rutiner 

Klädregler 

PO Högspec barnkirurgi och 
barnmedicin 82% 97% 80% 99% 

Korrekta basala hygienrutiner i alla led låg på 81% VT 2018 resp 79% HT 2018 och på 

helårsbasis 80% med korrekt klädedräkt 98% och hygien 81%. 

 

c) Patientärenden o lex Maria  

 

IVO enskilt klagomål: 7 

Lex Maria: 5 

Tillsynsärende: 1  

Enskilt klagomål Karolinska: 11 + 1 PVL 

Patientnämndens förvaltning: 9 

 

Patientfokuserad hälso- och sjukvård  

 

a) Resultat från genomförda patientnöjdhetsmätningar (enkäter)  

 

Måtten som vi redovisar är andelen ≥90% som svarar att de helt och hållet blivit bemötta med 

respekt och på ett hänsynsfullt sätt, som känt sig helt och hållet delaktiga i beslut kring vård och 

behandling och som upplever att de fått tillräcklig information om sitt hälsotillstånd.   

 

Resultatet för bemötande visade VT 2018 76 % (81% Q1. 73% Q2) och HT 2018 79% (77 % Q3, 

88% Q4).  

 

Resultatet för delaktighet visade VT 2018 81 % (81% Q1. 81% Q2) och HT 2018 87% (83 % Q3, 

100% Q4).  

 

Resultatet för information visade VT 2018 84 % (89% Q1. 81% Q2) och HT 2018 91% (92 % Q3, 

86% Q4).  
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b) Eventuellt andra genomförda mätningar av patientrapporterade mått 

Inom tillståndet för avancerad barn och ungdomskirurgi utarbetas nu kvalitetsmått tillsammans med 

Socialstyrelsen. 

 

Patientinflytande, PO Högspecialiserad barnmedicin och barnkirurgi: 

Inom Barnonkologi, Barnnefrologi, Barngastroentero-hepatologi-nutrition, barnhematologi samt 

Barnkirurgi och Barnurologi har man haft aktiv medverkan av patientrepresentanter vid 

patientflödesledningsgrupper och planeringsdagar.   

Barnonkologen har genom RCC föräldraforum där de inneliggande och andra som vill komma, 

träffas en gång på månad för att diskutera aktuella ämnen. Det som gäller vården kanaliseras till 

cheferna.  

Inom barnkirurgin och barnurologin har föräldrar bjudits in till föräldrautbildnings och 

diskussionsdagar, i samarbete med patientföreningar och Centrum för sällsynt sjukdomar. Där 

kommer de anhöriga till tals. Vid patientläger som anordnats framför också barnen sina synpunkter 

på sin sjukdom och vården.     

På nationella regionala barnkirurgidagarna inom rikssjukvårdsuppdraget ABUK, medverkade en 

föräldrarepresentant med ett föredrag om erfarenheten av att ha ett svårt sjukt barn med 

diafragmabråck.   

 

Hälso- och sjukvård i rimlig tid  

            

a) Kösituation till vård per område  

 o Totalt antal väntande  
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 o Antal/andel som har väntat ≤ 90 dagar  

b) Måluppfyllelse i % enligt vårdgarantin per område  

 

a. Inom patientområdet har barnkirurgi och barnurologi köer till operation. Övriga 

patientflöden hanterar sina operationsköer inom 90d, 100%.  

 

I december 2018 väntade 247 kirurgiska och urologiska patienter över 90 dagar på 

operation jämfört med 270 december 2017. Ut har tyvärr ingen totalsiffra för dec 2018. 

 

2.2 Område Bäckencancer 
  
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård  

a) De kvalitetsregister verksamheten rapporterar till samt täckningsgrad för dessa  

b) Resultat hämtade från registerdata för relevanta kvalitetsindikatorer (där så är möjligt)  

 

Nationella kvalitetsregister, redovisning 2018 
 

 

Resultat för denna punkt är ej inhämtat för år 2018. 

Redovisning av aktuella register kommer att ske i kvalitetsredovisningen för år 2019.  

 

 

Säker hälso- och sjukvård  
a) Rapporterade risker/avvikelser och vårdskador 

 Vårdavvikelser 2018 

 Bedömd av Rapportör Bedömd av Handläggare  
Totalt 
antal 

Risk Tillbud Negativ 
Händelse 

Ännu ej 
bedömda* 

Risk Tillbud Negativ 
Händelse 

Ja, 
vårdskada 

Nej, ingen 
vårdskada 

PO Bäckencancer 374 105 95 174 100 114 74 86 12 32 

 

b) Andel patienter med VRI (gäller slutenvård)  

 VRI VT 2018 VRI HT 2018  
Patienter med 
vårdrelaterad 

infektion 

Som uppstått till 
följd av vården på 

Karolinska 

Patienter med 
vårdrelaterad 

infektion 

Som uppstått till följd 
av vården på Karolinska 

PO Bäckencancer 2,9% (2/69) 2,9% (2/69) 3,6% (1/28) 3,6% (1/28) 

 
 

 

Anmälningspliktiga resistenta 
bakterier VT 2018 

Anmälningspliktiga resistenta bakterier HT 
2018 

 

Andel riskpatienter för MRSA med 
korrekt hantering enligt vårdprogram 

Andel riskpatienter för MRSA med korrekt 
hantering enligt vårdprogram 

PO Bäckencancer 82% (14/17 pat med riskfaktorer) 91% (10/11 pat med riskfaktorer) 
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BHK VT 2018 BHK HT 2018 

 

Hygien-rutiner Kläd-regler Hygien-rutiner Klädregler 

PO Bäckencancer 62% 92% 65% 98% 

 

c) Patientärenden o lex Maria  

 

IVO enskilt klagomål: 10 

Lex Maria: 3 

Tillsynsärende/inspektion: 0 

Enskilt klagomål Karolinska: 4 

Patientnämndens förvaltning: 20 

  

Patientfokuserad hälso- och sjukvård  

 

a) Resultat från genomförda patientnöjdhetsmätningar (enkäter)  

b) Eventuellt andra genomförda mätningar av patientrapporterade mått  

 

Patientinflytande, PO Bäckencancer: 

Inom gynekologisk cancer har de gott samarbete med sina patientrepresentanter. De håller på att 

starta upp med symtommonitorering via den patientöversikt som finns inom INCA-plattformen.  

 

Prostatacancer har också aktiva patientrepresentanter. Inom prostatacancer arbetar de med en annan 

typ av patientöversikt som de utvecklar tillsammans med sina representanter.  
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2.3 Område Transplantation 
  
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård  

a) De kvalitetsregister verksamheten rapporterar till samt täckningsgrad för dessa  

Nationella kvalitetsregister, redovisning 2018 
 

Beskrivning och syfte 

Syftet med nationella kvalitetsregister är att analysera och utvärdera hälso- och sjukvården, utveckla och 

förbättra kvaliteten och att jämföra och utjämna skillnader avseende kvalitet och säkerhet mellan olika 

vårdgivare. Med kvalitetsregistren kan olika behandlingsmetoder och processer jämföras och utvärderas och 

förbättringsarbete kan genomföras och utvärderas. Kvalitetsregistren är också en unik tillgång för klinisk 

forskning. Varje klinik/verksamhetsområde redovisar de nationella kvalitetsregister man rapporterar till. 

Mål 2018 

 Alla verksamheter ska rapportera till relevanta nationella kvalitetsregister med en täckningsgrad ≥ 90 

%. 

Redovisa täckningsgrad (%) = antal rapporterade patienter (n) av totalt antal patienter (N).  

 Täckningsgrad 

Namn på register % (n/N)  

1. Svenskt Njurregister 100% (91/91) 

2. Svenskt Transplantationsregister 100% (177/177) 

3. Ekvator, regionalt kvalitetsregister för Ltx 100% (77/77) 

4. Svenskt Palliativregister 100% 

 

b) Resultat hämtade från registerdata för relevanta kvalitetsindikatorer (där så är möjligt)  

 

Det genomförs årligen en uppföljning avseende verksamheten levertransplantationer (Ltx) 

som Nationell högspecialiserad vård. I uppföljningen framgår en jämförelse mellan 

Sahlgrenska (SU) och Karolinska (K). Under 2018 genomfördes 84 levertransplantationer vid 

SU och 77 vid K. Inga transplantationer har ställts in vid något av sjukhusen.  

 

I tabellen nedan framgår att det är få retransplantationer (antal/procent) vid båda sjukhusen.  

 
 

Överlevnaden 30 dagar efter levertransplantation är ca 98 procent för patienterna. Efter fem 

år är motsvarande andel ca 88 procent. Nedan framgår dödlighet efter levertransplantation vid 

de två sjukhusen efter 30 och 365 dagar och fem år. 
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*Endast 1:a gångstransplantationer räknas in i underlaget 

Obs! För uppföljning  365 dagar  sker beräkning på patienter som är transplanterade under 2017 

För uppföljning 5 år sker beräkning på patienter som är transplanterade 2013 

 

Medianväntetiden vid båda sjukhusen var 64 dagar år 2018. 

 
 

Säker hälso- och sjukvård  

 

a) Rapporterade risker/avvikelser och vårdskador 

 Vårdavvikelser 2018 

 Bedömd av Rapportör Bedömd av Handläggare  
Totalt 
antal 

Risk Tillbud Negativ 
Händelse 

Ännu ej 
bedömda* 

Risk Tillbud Negativ 
Händelse 

Ja, 
vårdskada 

Nej, ingen 
vårdskada 

PO 
Transplantation 24 10 7 7 4 10 6 4 1 2 

 

b) Andel patienter med VRI (gäller slutenvård) 

 VRI VT 2018 VRI HT 2018  
Patienter med 
vårdrelaterad 

infektion 

Som uppstått till 
följd av vården på 

Karolinska 

Patienter med 
vårdrelaterad 

infektion 

Som uppstått till följd 
av vården på Karolinska 

PO Transplantation 13,6% (3/22) 13,6% (3/22) 14,3% (2/14) 14,3% (2/14) 

 

 

Anmälningspliktiga resistenta 
bakterier VT 2018 

Anmälningspliktiga resistenta bakterier 
HT 2018 

 

Andel riskpatienter för MRSA med 
korrekt hantering enligt vårdprogram 

Andel riskpatienter för MRSA med 
korrekt hantering enligt vårdprogram 

PO Transplantation 86% (aggregerad punktprevalens) 67% (aggregerad punktpervalens) 

 

 

BHK VT 2018 BHK HT 2018 

 
Hygien-rutiner Kläd-regler Hygien-rutiner Klädregler 

PO Transplantation 95% 95% 90% 100% 
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c) Patientärenden o lex Maria  

IVO enskilt klagomål: 0 

Lex Maria: 2 

Tillsynsärende/inspektion: 0 

Enskilt klagomål Karolinska: 0 

Patientnämndens förvaltning: 3 

 

Patientfokuserad hälso- och sjukvård  
a) Resultat från genomförda patientnöjdhetsmätningar (enkäter)  

b) Eventuellt andra genomförda mätningar av patientrapporterade mått 

 

 
 

Patientinflytande, PO Transplantation: 

Inom transplantation finns 2 st patientrepresentanter som också sitter med i resp. ledningsgrupp för 

njurtx- resp. levertxflödet. De är aktiva och engagerade och driver olika frågor. En sådan handlar om 

videoassisterade öppenvårdsbesök där tekniken nu erbjuds alla patienter som så önskar. Samtliga 

patienter utvärderas med avseende på QoL via RAND-36.  

 

Hälso- och sjukvård i rimlig tid  

 

a) Kösituation till vård per område  

 

Ej transplantationer: 

 o Totalt antal väntande:  91 st (2018-12-20) 

 o Antal/andel som har väntat ≤ 90 dagar  2 st/97,8% (2018-12-20) 

Transplantationer:  

o  Levertxväntelista: 25 st (2018-12-20) 

o  Njurtxväntelista: 169 st (2018-12-20) 
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2.4 Område, Övre buk 

  
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård  

a) De kvalitetsregister verksamheten rapporterar till samt täckningsgrad för dessa  

b) Resultat hämtade från registerdata för relevanta kvalitetsindikatorer (där så är möjligt)  

 

Nationella kvalitetsregister, redovisning 2018 
 

Beskrivning och syfte 

Syftet med nationella kvalitetsregister är att analysera och utvärdera hälso- och sjukvården, utveckla och förbättra 

kvaliteten och att jämföra och utjämna skillnader avseende kvalitet och säkerhet mellan olika vårdgivare. Med 

kvalitetsregistren kan olika behandlingsmetoder och processer jämföras och utvärderas och förbättringsarbete kan 

genomföras och utvärderas. Kvalitetsregistren är också en unik tillgång för klinisk forskning. Varje 

klinik/verksamhetsområde redovisar de nationella kvalitetsregister man rapporterar till. 

Mål 2018 

 Alla verksamheter ska rapportera till relevanta nationella kvalitetsregister med en täckningsgrad ≥ 90 %. 

Redovisa täckningsgrad (%) = antal rapporterade patienter (n) av totalt antal patienter (N).  

 Täckningsgrad 

Namn på register % (n/N)  

1. Svenska registret för cancer i lever, gallblåsa och 

gallvägar (SweLiv) 
97,7% 

2. Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer 

(pankreasregistret) 
87% 

3. Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och 

magsäckscancer (NREV) 
94% 

 

Säker hälso- och sjukvård  
a) Rapporterade risker/avvikelser och vårdskador 

 Vårdavvikelser 2018 

 Bedömd av Rapportör Bedömd av Handläggare  
Totalt 
antal 

Risk Tillbud Negativ 
Händelse 

Ännu ej 
bedömda* 

Risk Tillbud Negativ 
Händelse 

Ja, 
vårdskada 

Nej, ingen 
vårdskada 

PO Övre buk 59 13 14 32 17 17 10 15 6 7 

         b) Andel patienter med VRI (gäller slutenvård)  

 

 VRI VT 2018 VRI HT 2018  
Patienter med 
vårdrelaterad 

infektion 

Som uppstått till 
följd av vården på 

Karolinska 

Patienter med 
vårdrelaterad 

infektion 

Som uppstått till följd 
av vården på Karolinska 

PO Övre buk 40,0% 12/30) 40,0% 12/30) 21,4% (6/28) 21,4% (6/28) 
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Anmälningspliktiga resistenta 
bakterier VT 2018 

Anmälningspliktiga resistenta bakterier HT 
2018 

 

Andel riskpatienter för MRSA med 
korrekt hantering enligt vårdprogram 

Andel riskpatienter för MRSA med korrekt 
hantering enligt vårdprogram 

PO Övre buk 100% (3/3 pat med riskfaktorer) 36% (4/11 pat med riskfaktorer) 

 

 

BHK VT 2018 BHK HT 2018 

 

Hygien-rutiner Kläd-regler Hygien-rutiner Klädregler 

PO Övre buk 40% 87% 59% 92% 

 

c) Patientärenden o lex Maria  

        IVO enskilt klagomål: 6 

        Lex Maria: 8 

       Tillsynsärende/inspektion: 1 

       Enskilt klagomål Karolinska: 6 

       Patientnämndens förvaltning: 8 

 

Patientfokuserad hälso- och sjukvård  

a) Resultat från genomförda patientnöjdhetsmätningar (enkäter)  

b) Eventuellt andra genomförda mätningar av patientrapporterade mått  
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Patientinflytande, PO Övre buk: 

Pancreascancer har aktiva patientrepresentanter som tillsammans med några andra representanter 

driver arbete med hur viktigt det är att fråga efter patientens preferenser inför kirurgi. De har även 

tagit fram material om olika initiativ om hur man kan arbeta tillsammans för att göra vårdmötet och 

tiden däremellan bättre och stärka patientens livskvalitet. Flödet för matstrups-magsäckscancer har 

också en patientrepresentant. 

 

Inom cancer så satsar man generellt på att öka de patientrapporterade måtten och att mer och mer 

symtommonitorera. Detta arbete drivs av Karolinska, RCC och patientrepresentanter tillsammans. 
 

Hälso- och sjukvård i rimlig tid  

           a) Kösituation till vård per område  

 o Totalt antal väntande  

 o Antal/andel som har väntat ≤ 90 dagar  

b) Måluppfyllelse i % enligt vårdgarantin per område  

 

Den 19 nov 2019 finns 19 patienter med C och D diagnos på väntelistan till operation inom 

patientområde Övre Buk. Av dessa har 7 patienter tid till operation enligt vårdgaranti (30 d) . 11 

patienter väntar>30d av medicinska skäl och en patient av privata skäl.   

 
Av alla patienter som väntar på nybesök har vi 4 patienter som kommer att vänta >30 dagar men 

bedömningen är att dessa handlar om fel registreringar för minst tre av dessa.  
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3. God Vård vid Sahlgrenska universitetssjukhuset 
 

3.1. Barnhjärtcentrum 

 
Bakgrund 

Enligt Avtal om sjukvård för år 2018 - 2020 mellan Norrlandstingens regionförbund och 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska Sahlgrenska och NRF samverka kring kvalitetsredovisningen. 

God vård utgör utgångspunkten för Sahlgrenskas övergripande och årliga redovisning av kvalitén. 

NRF önskar även följa dessa områden nedbrutet på de områden där mest vårdtjänster köps. Nedan 

beskrivs vilka områden som avses samt på vilket sätt NRF önskar få dessa beskrivna. Östersund 

sjukhus fortsätter att remittera barn och ungdomar till Lunds hjärtcentrum och är m.a. o. ej inräknade 

i uppföljningen. 

 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inom respektive område 

a) Vilka kvalitetsregister finns inom respektive område? 

1. SWEDCON (Nationellt registerför medfödd hjärtsjukdom, The Swedish registry ofcongenital 

heart disease). 

2. SIR (Svenska intensivvårdsregistret). 

3. Skandinaviska kvalitetsregistret för hjärttransplantation. 

4. Nationella kvalitetsregistret, ICD- och Pacemakerregistret. 

5. Palliativa registret 

      Vilken täckningsgrad har respektive nämnt register? 

1. SWEDCON: full täckning, fostermodul uppstartat 

2. SIR: fidl läckning 

3. Transplantationsregistret: full täckning 

4. ICD- och pacemakerregistret: full täckning 

5. Palliativa registret: Barnintensivvården registrerar 

b) Vilka relevanta kvalitetsindikatorer finns för dessa register? Resultat för sjukhuset jämfört 

med eventuellt målvärde, riksgenomsnitt, samt utveckling över tid? 

SWEDCON; Registret är ett gemensamt registerför barn och vuxna med medfödd hjärtsjukdom 

och inkluderar även kirurgisk och kateterburen behandling av medfödda hjärtsjukdomar samt 

livskvalitet via instrumentet PedsQL. Fostermodul har startats upp. Viföljer bland annat 

medicinska resultat, överlevnad, återinläggning, infektioner, årsuppföljningar, livskvalitet. För 

jämförelse med andra enheter hänvisas till socialstyrelsens utvärdering av rikssjukvårdpå 

hjärtkirurgi på barn och ungdomar och till Swedcon:s årsrapport 

(https://www.ucr.uu.se/swedcon/) 

Säker hälso- och sjukvård inom respektive område 

Mått som rör säker hälso- och sjukvård inom respektive område. Måtten presenteras i relation till 

eventuellt målvärde, riksgenomsnitt. 

• Antal rapporterade (risker/avvikelser) vårdskador (utöver vårdrelaterad infektion)? Vad har dessa 

avsett i stort? 

 

2016: 
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153 avvikelser registrerade (ökningen består främst av IT-system som ej fungerat 

tillfredställande). Arbete med läkemedelshantering och intensivvårdskapacitet har varitfortsatt 

högt prioriterat. 

2 nya händelseanalyser har genomförts (en händelse 2015), bägge bedömdes efter 

mortalitetskonferens och händelseanalys att de ej var undvikbara. 7 

patientklagomål. 

 

2017: 

150 avvikelser registrerade (inkl. 13 arbetsskador). Arbete med läkemedelshantering och 

intensivvårdskapacitet har varitfortsatt högt prioriterat. 

Ingen ny händelseanalyser har genomförts, mortalitetskonferens har genomförts vid två tillfällen. 

11 patientklagomål har registrerats varav 3 var enskilda klagomål via Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). Yttranden har lämnats vid önskemål, inga yttranden har lett till händelseanalys 

under året. Patientklagomålen är kända sedan vårdtiden. Ärende via patientnämnden har 

omhändertagits, inga vårdskador. 

 

2018: 

236 avvikelser registrerades. Liksom tidigare år är största utmaningen intensivvårdskapaciteten. 
Samtliga akuta patienter har omhändertagits utan dröjsmål och operationsverksamheten har haft 

en jämnare balans medfärre av- och ombokningar än tidigare år. 

Iordningställande av läkemedel utförs måndag tillfredag av farmaceut alt receptarie med mycket 

goda erfarenheter. Läkemedelshantering är fortsatt ett högt prioriteratpatientsäkerhetsområde, 

majoriteten ap avvikelser avser delta. Uppdatering av läkemedelshanteringsrutiner har utförts 

utifrån ny lag och ett stort arbete med införande av ePed (nationell erfarenhets och 

evidensbaserad databas för barnläkemedel) har startats. Vi fortsätter dialog kring bemötande, 

delaktighet och tydliggör utskrivningsplanering. 

Interna händelseanalyser har utförts vid två tillfällen, en morbiditetskonferens har genomförts 

och inga ärenden har rapporterats till IVO. 

16 patientklagomål har inkommit, ett via IVO saml ett från patientnämnden. Inga allvarliga 

vårdskador har hänt. 

 

• Andel patienter med vårdrelaterad infektion, procent. Avser patienter i sluten vård. 

Verksamheten följer tillfällen då antibiotika är ordinerat för misstänkt vårdrelaterade infektion 

(Infektionsverktyget) samt registrerar komplikationer i kvalitetsregistren. 

• Antal anmälningar till Lex maria. 

Inga Lex Maria under 2016 - 2018. 

• Antal anmälningar till Patientnämnden? 

                      2016: Två ärenden, inga åtgärder mer än det som planerades. 

2017: Ett ärende, ingen åtgärd. 

2018: Ett ärende som åtgärdats genom journalgranskning och svar till närstående. 

• Antal ärenden anmälda till patientförsäkringen LÖF? 

2016: Tre ärenden varav ett gav ersättning.  

2017: Tre ärenden varav inget gav ersättning 2018 
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• Antal anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)? 

2016: Inga enskilda anmälningar. 

2017: Tre enskilda anmälningar. De var kända sedan innan, i två ärenden har 

diskussioner kring handläggning vidfosterdiagnosförts, ej undvikbara händelser. 

2018: Ett enskilt ärende som besvarats efter journalgenomgång. 

• Eventuell annan granskning, t.ex. markörbaserad granskning (MJG), Upptäckta vårdskador? 

Verksamheten utför MJB med barnmarkörer, resultatet stöttar förbättringsarbete men 

ger inga nyafynd av vårdskador. Under 2018 har SKL inte startat databasen för barn 

som planerat utan arbetet sker endast internt. 

 

Samlad analys av utvecklingen av ovanstående mått; 

Fortsatt låg incidens av vårdskador, inga allvarliga. Morlalitet- morbiditetkonferenser och analyser 

tillför kunskap och medvetenhet i verksamheten. 

 

Patientfokuserad hälso- och sjukvård 

Barnhjärtavdelning 323 har en patientenkät i bruk sedan 2015 där frågor gällande 

exempelvis delaktighet i beslut, information utifrån behov, trygghet och bemötande 

besvaras. Resultaten används i förbättringsarbete. 

 

Jämlik hälso- och sjukvård inom respektive område 

På vilket sätt kan ni beskriva om ni har en jämlik- hälso- och sjukvård inom respektive område. 

Verksamheten ger en jämlik vård utifrån vårt uppdrag. Ingen skillnad görs beroende av kön, 

ålder, etnicitet etc. utan patient med störst behov prioriteras. En omfattande tolkverksamhet 

bedrivs och olika kommunikationsverktyg har utvecklats (https://komhit. se/flykting/verksamhe 

ter-och-b ildstod/barnkardiologi/  

 

Någon särskild åtgärd som vidtagits som främjar jämlikheten inom respektive område? 

• Etikombud har utsetts i läkar- och sjuksköterskegruppen som deltar i Barnsjukhusets etiska råd. 

• Verksamheten har utsedda Barnrättsombud. Frågor rörande barns rätt till hälsa diskuteras aktivt i 

arbetsgruppen. 

• Nationellt uppföljningsprogram för barn med medfödda hjärtfel har tagits fram i samarbete med 

Hjärtefonden (tid Hjärtebarnsföreningen). 

• Hemortssjukhusen har fasta ansvariga barnkardiologer som konsulteras via telefon eller på plats. 

Nytt telemedicinskt center har byggts så kommunikationen utvecklats mellan hemortssjukhus 

och Barnhjärtcentrum. 

• Bildkartor inkl ord har skapats för barnkardiologisk vård för de 10 vanligaste språken hos 

asylsökande: ( Fel! Ogiltig hyperlänkreferens.) 

 

Hälso- och sjukvård i rimlig tid inom respektive område 

Kvalitetsmåttet presenteras i relation till eventuellt målvärde, riksgenomsnitt och över tid. 

a) Antal totalt väntande per område? 
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Vi har ett kontinuerligt inflöde/utflöde av patienter. I genomsnitt väntar ca 50 patienter på 
hjärtoperation med en variation på ca 40-70 patienter. Samtliga med akuta behov omhändertas 
omgående. 

Antal som har väntat 90 dagar eller kortarc inom respektive område? 

Vi skiljer på medicinskt måldatum och vårdgarantin då det är den medicinska bedömningen som 

prioriteras högst. (akut„subakut-veckor-elektiv/månader samt om något år då det är bäst utifrån 

medicinsk 

erfarenhet). 

b) Måluppfyllelse i % enligt vårdgarantin per område? (% vårduppfyllelse— bla) 

År 2016-17 opererades ca 40 % av de elektiva patienterna inom vårdgarantin (tre månader 

från beslut om operation på thoraxkonferens). Patienterna prioriteras efter medicinskt 

vårdbehov. Ca 1/3 av våra patienter är akuta eller subakuta och erbjuds alltid kirurgi. Vid 

akut behov och kapacitetsbrist samverkar vi med Lund. 

Vi har tack vare ett aktiv arbete förbättrat situationen vad gäller kapacitet och upprätthåller 

under 2018 i princip vårdgarantin utan svårigheter (med undantag av egna sjukdomar eller 

egna önskemål hos patienten) trots alt vi opereratfler patienter 2018 jmfmed 2017. 

Vad gäller medicinskt måldatum gäller samma sak. 

3.2. Transplantationsverksamhet  

 
Se jämförelse av levertransplantationer mellan Sahlgrenska (SU) och Karolinska (K) under 

Karolinska universitetssjukhusets avsnitt om transplantation, kvalitetsmått.  

 

 

 

 

 


