
JJll sPToaCtKiHeoLnMtsnLÅäNsmLANnDdsTeINGns förvaltning
Förvaltningsjurist  Johan  Karlsson

PaN  2019-06-18  P 6

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2019-05-22

1 (4)

PaN  A1905-00066

DS 2018-2571

DS 2019-0389

Principärende

Nekades  vårdplats  på  grund  av  platsbrist

Ärendet

Patientnämndens  förvaltninghar  sedan  december  2018  mottagittvå

anmälningar  från  patienter  som  gjort  gällande  att  de på  grund  av  brist  på

vårdplatser  på Danderyds  sjukhus  inte  fått  rättvård.  Den  ena  patienten

skickades  hem  och  återkom  senare  med  förvärrade  besvär,  Av  berörd

kliniks  yttrande  framgår  att  den  länge  har  haft  en ansträngd  platssituation

vilket  lett  till  att  man  är mycket  restrilctiv  med  inläggningar  för  övervalming

och  att  man  därför  förlitar  sig  på att  patienter  kommer  tillbakavid

försämring.  I det  andra  ärendet  berodde  platsbristen  på  stor  brist  på

sjuksköterskor.

Årende  :t

En  man  med  fotsår  inkom  till  akutmottagningen  på  Danderyds  sjuldius.  Vid

alcutmottagningen  togs  blodprov  och  mannen  genomgick  en

röntgenundersökning.  En  ortopedläkare  meddelade  därefter  mannen  att

han  kunde  åka  hem.  Fem  dagar  senare  fiCk  mannen  feber  och  frossa.  Han

kontalctade  då u77Vårdguiden  som ordnade  ambulanstransporttill
sjukhuset  där  mannen  omedelbart  blev  inlagd,  Detkonstaterades  att

mannen  fått  blodförgiftning  och  han  behandlades  med  antibiotika

intravenöst.  Mannen  menar  att  läkaren  vid  besöketpå  alcutmottagningen,

på  grund  av infektionstecken,  borde  ha  konsulterat  infektionsläkare  istället

för  att  släcka  hem  honom  utan  åtgärd.

Årende  2

En  man  sökte  akut  med  misstänkt  blindtarmsinflammation.  På grund  av

platsbrist  på  lärurg-  och  urologkliniken  fickhan  en plats  på  hjärtkliniken.

Patienten  opererades  samma  dag  pål<irurgldiniken  varvid  man  fann  en

brusten  blindtarm.  Efter  operationen  återgickhan  tillvårdavdelningen  på

hjärtldiniken.  Dagen  dätpå  flytj:ades  han  till  en lärurgavdelning  då dethade

blivit  en plats  tillgänglig  där.  Mannen  menar  att  kommunikationen  på

sjukhuset  brustit  och  atthjäitavdelningen  inte  hade  fått  någon  information

om  vilka  komplikationer  som  kan  uppstå  när  man  genomgått  den  aktuella

operationen.
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Patientnämndens  förvaltning  har  utrett  ärendena  genom  att  inhämta

yttranden  från  verksarnhetscheferna  vid  ortopedMinilcen  respelctive  lärurg-

och  urologkliniken  och  från  hjärtkliniken  på  Danderyds  sjukhus.

Ärende  i

Utöver  en redogörelse  för  de  medicinska  bedömningarna  som  gjorts,

däribland  att  det  på  röntgen  inte  fanns  hållpunlcter  för  infeldion  ner  till

benet,  framgår  av  ortopedldinikens  yttrande  följande:

"Sammanfattningsvis  är  det  trålägt  att  det  här  eskalerade  så snabbt

och  att  vi  inte  behandlade  tidigare  mer  aggressivt.  Beklagar  detta.  Vid

den uppvisade bilden i3/ii  brukar  vi inte konsultera  infelction men
inläggning  för  observation  hade  varit  klart  lämpligare  med  tanke  på

hurutfalletblev.  Tyvärrharvihaftenansträngdp1atssituationlänge

vilketlett  tin attvi  är  numera  mycket  restriktiva  med  inläggningar  för

övervakning  utan  förlitar  oss på  att  patienter  kommer  tillbalcavid

försämring."

Ärende  2

I lärurg-  och  urologklinikens  yttrande  framgår  bland  annat:

"Jag  kan  bara  beldaga  attvi  inte  kunnat  bereda  en  plats  på

kirurgkliniken.  Tyvärrharvi  stor  bristpå  sjuksköterslcorvilket  gör  att

viintekanhaetttillräcligtstoitanta1vårdplatseröppna.  Detpågår

ett  betydande  arbete  med  attkomma  till  bulct  med  detta  och  Minilcen

har  precis  nyanställt  io  sjuksköterslcor."

I mannens  anmälan  till  patientnämndens  förvaltning  framgår  bJand  annat

att  man  påhjärtavdelningen  inte  fått  någon  information  om  vilka

komplikationer  som  uppstår  när  man  genomgått  den  alduella  operationen.

I hjärtklinikens  yttrande  framgår  bland  annat:

"Vi  beklagar  [patientens]  negativa  upplevelse.  Vår  strävan  på

sjukhuset  är  att  i möjligaste  mån  placera  patienter  på  rätt  klinik,  men

vid  tidpunkten  fanns  ingen  ledig  vårdplats  på  lärurgen  varför

[patienten]  placerades  påhjärtkliniken,  Vi  har  på  sjukhuset  startat

upp  ett  arbete  med  att  se över  rutiner  och  rniinjer  för  utlokaliserade

patienter  för  att  stärka  patientsäkerheten."

Regelverk

Hälso- och sjulcvårdsverksamhet ska enligt 5 kap. i 8 hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30)  bedrivas så att lqaven på en god vård uppfylls.
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Det  innebär  att  vården  särslält  ska

s. vara  av godlcvalitet  med  en god  hygienisk  standard,

2.  tillgodose  patientens  behov  avtrygghet,  kontinuitet  och  säkerhet,

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja  goda kontalcter mellan patienten och hälso- och
sjulcvårdspersonalen,  och

5. vara lätt  tillgänglig.

Det  ska  finnas  den  personal,  de lokaler  och  den  utrustning  som  behövs  för

att  godvård  skakunna  ges (2  j).

Vårdgivare  har  ett  organisatoriskt  ansvar  och  ska  planera,  leda  och

kontrolleraverksamheten  så att den lever upp till  kravet på god vård, 3 kap.
:r fi patientsäkerhetslagen  (2010:659). Patienter skafå saldcunnig och
omsorgsfull  hälso-  och  sjulcvård  som  är av god  lcvalitet  och  som  står  i

överensstämmelse medvetenskap  och beprövad erfarenhet, 'i kap. 7 q
patientlagen  (2014:821).

Förvallningcns  3yii11un1cter

Patientnämndens  förvaltning  noterar  att  oitopedkliniken,  med  hänvisning

till  den  ansträngda  platsbristen,  redogör  för  at den  är uttalat  restriktivmed

inläggningar  för  övervakning  och  förlitar  sig  på  att  patienter  kommer

tillbalca  vid  försämring.  Förvaltningen  finner  det  anmärkningsvärt  att

patienter  riskerar  att  drabbas  av ökat  lidande,  och  hälso-  och  sjulcvården  av

ökade  kostnader,  på  grund  av dels  detta  förhållningssätt,  dels

organisatoriska  villlcor  som  kan  leda  till  platsbrist.  Ärendet  bör  därför

hanteras  som  ett  principärende.

Förvaltningen  ser  positivt  på  ortopedklinikens  uppriliga  yttrande  då det

möjliggör  en analys  avhur  hälso-  och  sjukvårdens  organisation,

bemanningsproblem  och  rutiner  påverkar  förutsättningarna  för  att  bedriva

en god  vård.

Konsekvenser  för  patientsäkerhet
De föreslagna  åtgärderna  förväntas  bidra  till  att  förbättra

patientsäkerheten.

Konsekuenserförjämställd  ochjärrdikvård
De föreslagna  åtgärderna  förväntas  inte  medföra  några  konsekvenser  för

jämställd  och  jämlikvård.

Mi(jökonsekvenser

Att  patienter  lcan erbjudas  vårdplats  om  de är i behov  av det  stimulerar  till

en effektiv  användning  av Region  Stockholms  resurser  och  därmedminskad

klimatpåverkan.
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Patientnämndens  förvaItning  föreslår  att  patientnämnden  besIutar

följande.

Ärendets  tjänsteutlåtande  sl«ckas  till  styrelsen  för  Danderyds  sjuldius

och  patienföämnden  begär  skriftlig  återföring,  avseende  genomförda

och  planerade  förbättringsåtgärder  och  effelderna  av dessa,  senast  den

3o  september 2019

Ärendets  tjänsteutlåtande  sl«ckas  tffl  hälso-  och  sjukvårdsnämnden  och

patientnämnden  begär  skriftlig  återföring  avseende  åtgärder  för  att

säkerställa  att  regelverket  efterlevs  gällande  tillgång  till  godvård,  samt

eventuella  genomförda  och  planerade  förbättringsåtgärder,  senast  den

3o september 2019

Ärendets  tjänsteutlåtande  släckas  till  anmälarna  för  kännedom.

SteinunnAsgeirsd6ttir

Förvaltningschef
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På uppdrag  av styrelsen  för  DSAB  koinmer  här  yttrande  gällande  A1905-00066,

Med  vänlig  hälsning

Anna  Singman

VD-assistent

Danderyds  Sjulius  AB

08-123  552  01

072-466  91 00

anna.singman(2D,sll.se
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Danderyds  Sjukhus  AB  ber  att få lämna  följande  yttrande  till

Patientnämndens  Förvaltning  med  anledning  av principärende  "Nekades

vårdplats  pga. platsbrist"

Danderyds  Sjukhus  AB,  nedan  kallat  DSAB,  har  fätt  ett  kraftigt  ökat

akutuppdrag  då Karolinska  Universitetssjukhuset  i Solnas  akutmottagning

ändrades  till  Intensivakut  och  vården  på  Karolinska  Universitetssjukhuset

blev  högspecialiserad.  Cirka  50 % av akutvolymen  från  Karolinska

Universitetssjuliuset  Solna  har  överföits  till  DSAB  under  åren  2018  - 2019.

Samtidigt  har  DSAB  hantetat  en 50 procentig  ökning  av det  njuimedicinska

uppdraget  och  fördubblat  infektionsuppdraget.  En  stor  andel  öppenvård  har

slciftats  ut  till  vårdval  och  en betydande  del  av de mindre  komplicerade

akutbesöken  har  skiftats  ut  till  Närakuten.  Antalet  inkornmande

ambulanser/he1ikoptrar  till  akutrnöftagningen  har  ökat  med  18 % januari-

augusti  2019  jämfört  med  samma  period  2017.  Det  har  inneburit  en stor

utmaning  att  ta emot  det  kraftigt  ökade  antalet  svårt  sjuka  patienter  med

akuta  behov.  Nedan  beskrivs  de redan  genomförda  åtgärderna,  och  de som

planeras  att genomföras,  för  att möta  det  ökade  behovet  av bemannade

vårdplatser  och  för  att  kunna  bedriva  en god  vård  för  alla  patienter  som  har

behov  av våra  resurser.

1.  Säkerstä1la  rätt  antal  slutenvårdsplatser  för  att  ldara  av det

ökade  inflödet  av svårt  sjuka  patienter

Behovet  av sjuksköterslcor  som  bemannar  avdelningatana  nattetid  har

varit  prioriterat  då det  har  varit  extra  utmanande.

Ett  stort  antal  relaayteringsinsatser  har  genomföits  de senaste  åren,

insatser  för  att  behålla  sjuksköterskor  samt  folais  på uppgiftväxling:

*  Omfattande  rekryteringsinsatser  via  mässor,  rekryteringsfilmer,

besök  på lärosäten  m.m.

Danderyds  Sjukhus  AB

'l 82 88 Stockholm

www.ds.se

Telefon,  växel:  08-1 23 550 00

Telefon  direkt:

Fax:

Org.nr:  556575  - 6169

Säte:  Danderyd

E-post: 33< 15;5,a;



{snRorri

20ai!:'1 'ill-  0 ? 2 (4)

r'attemiiarri. 'ri: val!niiig

*  Introduldionsår  för  nyutexaminerade  sjuksköterskor,  utbildning

för  sjukslcöterskor  i arbetsledande  ställning,  utbildning  för

undersköterskor  i akutsjukvård

*  Inteinationell  rekrytering  av sjuksköterskor

*  Utökning  av DSAB:s  interna  Bemanningscenter

DSAB  planerar  också  att  förbättra  sjukhusets  externa  hemsida  för  att

kunna  attrahera  fler  sjuksköterskor

Resurser  har  tillföits  IntensiwårdsavdeIningen  så att  de har  kunnat

öppna  två  ytterligare  vårdplatser  under  2019  för  att säkerställa

behovet  av vård  till  de allra  svårast  sjuka  patienterna.

För  att  öka  möjligheten  att  rel«rytera  sjuksköterskor  till

slutenvårdavdelningaina  så har  man  påbörjat  implementeringen  av

det  nya  regionala  arbetstidsavtalet  för  sjuksköterskor  som  ger

förbättrade  möjligheter  till  återhämtning,  särslcilt  till  de

sjuksköterskor  som  arbetar  nattetid.  DSAB  har  OCkSå föitätat

sju1cskötersIcebemanningen  på flera  vårdavdelningar  för  att förbättra

arbetsmiljön  och  patientsäkerheten  då den  s.k. vårdtyngden  har  Ökat

la:aftig  för  de patienter  som  får  slutenvård.  Åtgärden  tros  OCkSå leda

till  en förbättrad  möjlighet  till  nyrelvyteringen  av sjuksköterskor.

2.  Utveckla  andra  vårdformer  för  att  minska  behovet  av

slutenvårdsplatser

DSAB  har  arbetat  fram  en vårdform  benämnd  akut  dagvård,  ADVA.

Patienter  som  normalt  läggs  in  på s1utenvårdsavdelningar  från

akuten  för  utredning  tas istället  in  på en enhet  utanför

akutmottagningen  för  att utredas  och  behandlas  under  dagtid.

Patienter  behåller  sina  kläder  och  sitter  oftast  ivilstolar.  AIl

utrustning  finns  för  snar  utredning  och  det är specialister  som

handlägger  patienten  och  kompetensen  är mycket  hög.  Hjäitkliniken

började  med  denna  vårdfoim  HADVA  för  ett  par  år sedan  och  det

förhindrar  ca 2-3000  inläggningar  på slutenvårdavdelning  per  år. Nu

har  Kirurg/Urologkliniken  öppnat  en KUDVA  och  Infelctions-

kliniken  planerar  en IADVA.
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Patientnänin

DSAB  har  OCkSå påbörjat  arbetat  med  att  ytterligare  differentiera

vårdnivåer  för  att därmed  kunna  ändra  bemanningsmixen  och  skapa

fler  slutenvårdsplatser.

Medicinkliniken  har  utvecklat  vårdplatser  med  en lägre  vårdnivå  för

patienter  iväntan  på t. ex komrnunal  omsorg.  Under  året  har  en

alcutinriktad  vårdavdelning,  AVA,  öppnats  för  koittidsvård  som  tar

emot  patienter  för  initial  utredning  och  behandling.

Under  det  senaste  året  har  implementeringen  av nya  arbetssätt  för

akuta  inläggningsprocessen  har  påbörjats.  De viktigaste

förändringarna  inom  alcuta  inläggningsprocessen  handlar  om

proaktiva  och  erföetliga  arbetssätt  med  tydlighet  i roller  och  ansvar

från  beslut  om  inläggning  med  målet  att  patienten  lämnar  akuten  för

att överföras  till  rätt  vårdnivå  inom  60 min.  T ex nitiner  för

visualisering  av vårdplatser  i Take  Care,  generisk

ansvarsbeskrivning  för  avdelningskoordinator,  tydliga  rutiner  för

samordning  och  åtgärder  för  vårdplatshantering,  läsrappoit  för

övergången  mellan  akuten  och  vårdavdelning  ersätter  muntlig

rappoitering,

3. Kompetensväxlingsåtgärder

DSAB  har  inföit  rotationstjänster  för  att  öka  antalet  sjuksköterskor

som deltar  i akutsjulcvården  under  dygnets  alla  tirnmar  och  för  att

kompetensutveckla  de anställda  sjuksköterskorna.  Sedan  några  år

firu'is  faimaceuter  anställda  både  centralt  och  på  vårdavdelningar  och

på akutmottagningen  vilket  kompletterar  både  den kompetens  som

både  sjukslcöterskor  och  läkare  besitter.

4.  Åtgärder  för  minskat  inflöde  och  ett  ökat  utflöde  av patienter

Sjukhuset  har  identifierat  flera  aktiviteter  som  syftar  till  att  förbättra

utflödet  av färdigbehandlade  patienter  till  nästa  vårdnivå,  t ex

geriatrik,  ASIH,  palliativ  vård  och  kommuner.  Ett  långsiktigt

samverkansprojekt  "JärföIlaprojeIctet",  genomförs  för  närvarande  för

att ytterligare  utveckla  olika  samverkans  och  avtalsfoimer  mellan

kommun,  primärvård  DSAB  och  Hälso  och  sjukvårdsförvaltningen,

(HSF).
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Sjuliusets  verksamhetsområden  med  akut  verksamhet  har  infört

vårdsamordnare  för  att snabbt  1cunna  samverka  med  kommuner  och

andra  vårdgivare  för  att säkerställa  att  patienter  skrivs  ut  från

sjukhuset  på ett patientsäkeit  sätt  i enlighet  med  de lagar  och  avtal

som  rör  utsl<rivning  och  remittering  från  akut  slutenvård.

Så kallade  remittentmöten  genomförs  av vissa  verksarnheter  och

sjuliuset  planerar  att  sprida  detta  lovvärda  initiativ.  Det  finns  också

planer  för  ett utökat  samarbete  med  Karolinska  Universitetssjuldiuset

kring  ett snabbare  öveitagande  av de patienter  som  är redan  är

identifierade  alternativt  identifieras  på akutmottagningen  eller  inom

slutenvården  med  ett  behov  högspecialiserad  vård.  DSAB  kommer

dessutom  att  ta över  ansvaret  för  Danderydsgeriatriken  och  räknar

med  att  kunna  tillskapa  fler  slutenvårdsplatser  för  de akuta

vårdflöderia  ioch  med  öveitagandet.

5.  Förbättrade  rutiner  för  utlokaliserade  patienter

Sjukhuset  har  under  det  senaste  året  förbättrat  riktlinjer  för  vård  av

patienter  som  utlokaliseras  till  andra  vårdavdelningar  än de som  har

grundkompetens  att vårda  den  åkomma  patienten  lider  av.

Utlokalisering  av patienter  sker  på  DSAB  vid  högt  inflöde  och  för  att

utnyttja  samtliga  bemaffiade  vårdplatser,  vi  gläds  åt att  behovet  av

att utlokalisera  patienter  har  minskat  under  2019  jämföit  med  sarnma

period  2018.  DOCk har  flera  verksarnheter  identifierat  ett  behov  av

kompetenshöjande  insatser  hos medarbetaina  för  att  kunna  ge god

och  säker  vård  även  till  patienter  som  utlokaliseras  och  har  därför

genomföit  ett fleital  sådana.

deryd  2 9 -26

Lena  H

TfVD
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Hälso-  och sjukvårdsnämnden
Hälso-  och sjukvårdsförvaltningen
SjukhusLOU-avtal
Ulla Hansson
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Hälso-  och

sjukvårdsnämnden

Yttrande  över  patientnämndsärende  gällande

platsbrist  på  Danderyds  sjukhus

Ärendebeskrivning

I en  skrivelse  till  hälso-  och  sjulcvårdensnämnden  begär  patientnämnden  en

skriftlig  återföring  angående  ett  principärende  gällande  platsbrist  på

Danderyds  sjukhus.

'Rpq1vitg'imderlag

Hälso-  och  sjukvårdsdireIctörens  tjänsteutlåtande

Principärende  - patientnämndsärende  gällande  nekadvårdplats  på  grund

av platsbristAigo5-ooo66

Ärendets  beredning

Arendet  har  beretts  i valfrihets-  och  ti1lgänglighetsberedningen,

Förslagtffl  beslut

Hälso-  och  sjulcvårdsnämnden  beslutar  följande:

Hälso-  och  sjulcvårdsnämnden  antar  hälso-  och  sju1cvårdsdirektörens

tjänsteutlåtande  som  nämndens  yt:rande  och  överlämnar  detta  till

patientnämnden.

Förvaltningens  motivering  tin  förslaget

Bakgrund

Begäran  från  patientnämnden  om  skriftlig  återföring  avseende  åtgärder  för

att  säkerställa  att  regelverket  efterlevs  gällande  tillgång  till  god  vård,  samt

eventuella  genomförda  och  planerade  förbättringsåtgärder  registrerades

den 20  juni  2019  med ärendenummer  PaNAigo5-ooo66,

Bakgrunden  till  patientnämndens  ärende  är  att  patientnämndens
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förvaltning  under  december  2018  mottog  två  anmälningar  från  patienter

som  gjort  gällande  att  de på  grund  av  brist  på  vårdplatser  på  Danderyds

sjukhus  inte  fått  rätlvård.  Patientnämnden  önskar  att  hälso-  och

sjukvårdsnämnden  inkommer  med  skriftlig  återföring  avseende  åtgärder

som  hälso-  och  sjukvårdsnämnden  använder  för  att  tillse  att  regelverk

gällande  tillgång  till  god  vård  följs  samt  redogöra  för  eventuella  genomförda

och  planerade  förbättringsåtgärder.

Överväganden

Hälso-  och  sju1cvårdsförvaltningen  (HSF)  för  en  kontinuerlig  dialog  med

sjukhusets  ledning  för  atttillse  att  avtalets  syLte,  som  är  att  säkerställa  att

befolkningen  i länet  har  tillgång  till  en sälcer,  tillgänglig  och  effelctivMlso-

och  sjulcvård,  följs.  Intentionen  med  avtalet  är  också  att  stödja  utveckling

och  effelctivisering  avvårdgivarens  arbetssätt  som  i förlängningen  frigör

vårdplatser  för  patienter  i behov  av  inneliggande  vård.

Vårdgivaren  följs  upp  enligt  en  avtalad  uppföljningsprocess  med

regelbundna,  inplanerade  uppföljningsmöten.  På dessa  möten  görs  bland

annat  avstämning  och  analys  avföljsamhettill  de regelverkvårdgivaren  ska

följa.  Andra  perspelctiv  som  följs  är  tillgänglighet,  vårdflöden  och

personalsituation.

Förutom  avtalsuppföljning  har  förvaltningen  expertfunktioner  inom  olilca

områden  och  avdelningar.  Avdelningen  Kvalitet  och  patientsäkerhet  har  en

samordnande  roll  för  patientsäkerhetsarbetet  och  samordnar  både  interna

nätverk  på  förvaltningen  och  externa  nätverkför  vårdgivare.

Vårdgivarens  evenhiella  brister  avseende  god  vård  kan  också  bli

uppmärksammade  genom  att  förvaltningen  regelbundettar  del  av  och

analyserar  statistikrapporter  från  Patientnämnden.

Utifrån  uppkomna situationer  kanvid  behovfördjupad  uppfö5ning  inom
ett  verksamhetsområde  eller  annat  fokusområde  genomföras.

Förvalföingen  strävar  efter  att  hela  tiden  utveckla  och  uppdatera

uppfö1jningsprocessen  som  används  för  att  se till  att  regelverk  gällande

tillgång  till  god  vård  följs.  I samband  med  att  nya  sjukhusavtal  för  de

regionsägda  akutsjukhusen  färdigställs  (planerade  att  börja  gälla  jan  2020)

kommer  även  ny  uppföljningsplan  upprättas  med  ambitionen  attyt-terligare

utveckla  och  förbättra  uppfö1jningsprocessen.

Ekonomiska  konselaienser

Den  ekonomiska  påverkan  förväntas  bli  oförändrad.
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Konsekuenser fr5r patientsäkerhet
Genom  att  i dialog  med  vårdgivaren  aktualisera  frågan  omvilden  av att
efterleva  regelverket  om  god  vård  kan  beslutet  i viss  mån  förväntas  påverka

patientsäkerheten  positivt.

Konse1a»enser  jör  jämlik  och  jämstäl(d  uård

En  utvecklad  och  förbättrad  uppföljningsprocess  bör  medföra  positiva

konselcvenser  för  en jämlik  och  jämställd  vård.

Miljökonsela.ienser

Förslaget  förväntas  innebära  oförändrade  konselcvenser  för  miljön.

Administrat'wa  konsekuenser

Förslaget  bedöms  inte  medföra  någon  ökad  administration  för  vårdgivarna.

Björn  Eriksson

Hälso-  och  sjukvårdsdirektör

Lena  Hanberg

Avdelningschef

Beslutet  ska  släckas  till

Patientnämnden

Godkänd  av  Björn  Eriksson,  2019-09-05
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Principärende  -  Nekades  vårdplats  på grund  av  platsbrist

PaN A1905-00066

Ärendebeskrivning

Patientnän'indens  förvaltning  har sedan december 2018 mottagit  två anmälningar  från

patienter  som gjoit  gällande  att de på grund av brist  på vårdplatser  på,Danderyds

sjulius  föte fått  rätt  vård. Den ena patienten  sIcickades hem och återkom  senare  med

förvätrade  besvär, Av  berörd  kliniks  yttrande  framgår  att den länge har hafi  en

ansträngd  platssituation  villcet  lett  till  att man är mycket  restriktiv  med inläggningar  fe5r

övervala'iing  och att man därför  förlitar  sig på att patienter  kommer  tillbaka  vid

försärnring.  I det andra ärendet  berodde  platsbristen  på stor brist  på sjulcsköterskor.

Yrkande

I :e vice  ordförande  Lars Hatms-Ringdahl  (MP)  yrkar  bifall  till  förvaltningens  förslag.

Beslut

Patientnämnden  beslutar

1) Ärendetstjänsteut1åtandeskic1castillstyrelsenförDanderydssjuIdiusoch

patientnämnden  begär sla:iftlig  återföring,  avseende genomförda  ocl'i planerade

förbättringsåtgärder  och effekteina  av dessa, senast den 30 september  2019

2) Ärendets  tjänsteutlåtande  skickas  till  hälso- och sjukvårdsnämnden  och

patientnämnden  begär slcriftlig  återföring  avseende åtgärder  för  att säkerställa  att

regelverlcet  efterlevs  gällande  tillgång  till  god vård,  san'it eventuella  genomförda  ocli

planerade  förbättringsåtgärder,  senast den 30 september  2019

3) Ärendets  tjänsteutlåtande  slcickas till  anmälaina  för  Icännedom,

Särslälda  uttaIanden

Christina  Wallmarlc  (SD) lämnar  ett särslält  uttalande  (bilaga).

Åa  C,
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Principärende:  Nekades  vårdplats  på  grund  av

platsbrist

Patientnämndens  förvaltning  har  det  senaste  halvåret  mottagittvå

anmfflningar  från  patienter  som  anser  att  de på  gtund  avvårdplatsbrist  på

Danderyds  sjukhus  inte  har  fått  rättvård.

I t'änsteutlåtande  kan  man  läsa  om de konselcvenser  som  uppstår  när

antaletvårdplatser  inte  räcker  till  iförhållande  till  behovet  av

inläggningsfall  inom  densomatiska  slutenvården.  I  tjänsteutlåtandet

handlardetomtvåärendenpåDandeiydssjukhus.  Denuppkomna

situationen  är på  inte  sätt  unik,  utanförekommer  regelbundetpå  de stora

alcutsjukhusen  i regionen,  Antaletvårdplatser  i regionen  harvar't

minskande  trots  en stor  befolkningsökning.

Danderyds  sjukhus  har  blivithårtbelastat  efter  invigningen  avNya

Karolinska  sju'khuset  i Solna.  Det  nya  sjukhusethar  en tydlig  uppgift  att

endast  bedriva  högspecialiseradvård  medfärrevårdplatser  å  det  tidigare

Karolinska  universitetssju1iuset  iSolna.  För  atthantera  denna  situation

skulle  utbyggnader,  större  akutmottagningar  och  flervårdplatser  slcapas  vid

Södersjukhuset,  Danderyds  sjukhus  och  8an1ct  Görans  sjuldius.  Inga  av

dessa  utbyggnadervar  fördigställda  närNya  Karolinska  driftsattes.

Dennaplanering  och  en oansvarig  sjulcvårdspolit'lc  har  inneburit  en

avseväitförsämrad  arbetsmiljö  för  de anställdapå  Södersjukhuset,

Danderyds  sjulius  och  8an1ct Görans  sjuldius,  För  regionens  patienter  har

den  oansvarigapoliti1cen  och  den  bristfflligaplaneringen  inneburit  att  man

inte  får  rättvård  i fött  tid,  8ju1cvårdens  personal  och  regionens  patienter

föit'änar  en avsevärt  bättre  politik  och  planering  i en  redan  ansträngd

arbetsmiljö.

Ihh CQ
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Återföring

Nekades  vårdplats  på  grund  av  platsbrist

Ärendet

Patientnämnden  behandlade vid sammanträde den i8 juni  2019  ett
principärende  rörande  bristpåvårdplatser  på  Danderyds  sjukhus.

Med  hänsyn  till  attpatienter  riskerar  atl: drabbas  av ökat  lidande,  och  hälso-

och  sjulcvården  av ökade  kostnader,  hanterades  ärendet  som  ett

principärende.

Nämnden  beslöt att begära skriftlig  återföring  i ärendet senast den 3o

september 2019.

Återföring

Sjuldiusledningen  vid  Danderyds  sjukhus  AB  har  med  anledning  av detta

principärende  inkomrnit  med  bifogad  återföring.  Av  återföringen  framgår

sammanfattningsvis  att  DSAB  fått  ett  kraftigt  ökat  akutuppdrag  då

akutmottagningen  vid  I(arolinska  Universitetssjukhuset  (KS)  i Solna  ändrats

till  intensivakut  och  vården  på  Karolinska  Universitetssjukhuset  blivit

högspecialiserad. Danderyds sjuldius har hanterat  en ökning om 5o % inom
det  njurmedicinska  uppdraget  och  fördubblat  infektionsuppdraget.  Antalet

inkommande  ambulanser/helikoptrar  har OCl(Så ökat, I återföringen  redogörs
för  genomförda  och  planerade  åtgärder:

:i. Säkerställa  rätt  antal  slutenvårdsplatser  för  att  klara  av det  ökade

inflödet  av svårt  sjuka  patienter  samt  omfattande  insatser  för  att

rekryl:era  sjuksköterskor,

2.  Utvecklaandravårdformerförattminskabehovetav

slutenvårdsplatser,

3.  Kompetensväxlingsåtgärder,
4.  Åtgärderförminskatinflödeochettökatutflödeavpatienter,
5. Förbättrade rutiner  för utlokaliserade  patienter.

Avhälso-  och  sjulcvårdsnämndens  bifogade  yttrande  framgår

sammanfattningsvis  atthälso-  och  sjulcvårdsförva1tningen  för  en kontinuerlig
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Patientnämndens  förvaltning
Box 17535,  118  91 Stockholm
Hornsgatan  15

Telefon:  08-690  67 00
Fax: 08-690  67 18

E-post: registrator.pan@sII.se
www.patientnamndenstockholm.se
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dialog  med  sjukhusets  ledning  för  att  tillse  att  avtalets  syfte,  som  är att

säkerstäna  att  befolkningen  ilänet  har  tillgång  till  en säker,  tillgänglig  och

effeldivhälso-  och  sjukvård,  följs.  Intentionen  med  avtalet  är OCl(Så att  stödja

utveclding  och  effeldivisering  avvårdgivarens  arbetssätt  som  i förlängningen

frigör  vårdplatser  för  patienter  i behov  av inneliggande  vård.  Vårdgivaren

följs  upp  enligt  en avtalad  uppföljningsprocess  med  regelbundna

uppföljningsmöten.  Vårdgivarens  eventuella  brister  avseende  godvårdkan

OCl(Så bli  upprnärksammade  genom  att  förvaltningen  regelbundettar  del  av

och  analyserar  patientnämndens  statistikrapporter,

Förvaltningens  s3mpunkter
Förvaltningen  ser  positivl  på  de åtgärder  som  redovisats  i återföringarna  från

Danderyds  sjulius  och  hälso-  och  sjukvårdsnämnden.

Konsekvenserfi:»r  patientsäkerhet
De föreslagna  åtgärderna  förväntas  bidra  till  att  förbättra  patientsäkerheten.

Konsekvenser för  jämstä7id och jäm(ik  vård
En  förbäföad  uppföljningsprocess  förväntas  medförapositiva  konselcvenser

för  en  jämställd  och  jämlikvård.

Mi'Ljökonsekvenser

De föreslagna  åtgärderna  förväntas  inte  medföra  några  miljökonsekvenser

Förslagtill  beslut

Patientnämndens  förvaltning  föreslår  att  patientnämnden  beslutar  följande.

-  Återföringarnagodtasochärendetavs1utasmedtjänsteutlåtandetill

hälso-  och  sjulcvårdsnämnden  och  tin styrelsen  för  Danderyds  sjukhus

Patientnämndens  förvalföing  ges i uppdrag  att  översända  ärendets

t'änsteutlåtande  och  inkomna  återföringar  till  anmälarna

-"!'4(:7n'n<"ffi'g'e"!'ö:"ir""X-Ä'
Förvaltningschef
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Patientnämndens  förvaltning

Box  17535,  118  91 Stockholm

Hornsgatan  15

Telefon:  08-690  67 00

Fax:  08-690  67 18

E-post: registrator.pan@slI.se
www.patIentnamndenstockhoIm.se
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Bilaga :i Åteiföring  2019-09-26  från Danderyds sjuldius AB, dnr 2019-

1382

Bilagax  Återföringzoig-og-o5frånhälso-ochsjukvårdsnämnden,"ii
Yttrande  över  patientrånndsärende  gällande  platsbrist  på

Danderyds sjulföus, HSN 2019-1465"

n
[:l
[:l

Ö

Patientnämndens  förvaltning

Box  17535,  118  91 Stockholm

Hornsgatan  15

Telefon:  08-690  67 00

Fax:  08-690  67 18

E-post:  registrator.pan@sII.se

www.patientnamndenstockholm.se


