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Vården i SLL under sommaren 2018 
 

Bakgrund  

 
 

Planeringen av sommaråtgärder har som tidigare skett på alla plan hos 

länets vårdgivare och förvaltningar. Varje vårdgivare ansvarar för sin egen 

planering enligt uppdraget som innebär att erbjuda samma goda vård året 

om och med hög patientsäkerhet.  

 

För att utnyttja de gemensamma resurserna bäst, underlätta samarbete och 

snabbt kunna fatta beslut om extra åtgärder görs på somrarna en 

gemensam samordning under ledning av länets chefläkare. 

Landstingsdirektören utsåg precis som tidigare år en särskild 

sommarsamordnare med utökade befogenheter för att säkra tillräcklig 

kapacitet och funktionalitet i hälso- och sjukvården.  

  

Samordningen skedde bland annat genom regelbundna möten med länets 

chefläkare under året. Dessa förtätades inför och under sommaren. 

Samordningen skedde också i den avtalsdialog som ständigt pågår mellan 

beställare, ägare och vårdgivare. 

 

Planeringen inför årets sommar var enklare tack vare det samarbete som 

redan pågick under vintern och våren i samband med införandet av den nya 

akuta vården, öppnandet av de nya närakuterna och därefter 

intensivakuten. Mellan sommaren 2017 och sommaren 2018 genomfördes 

ett omfattande arbete med att införa den nya akuta vårdstrukturen. Sedan 

våren styrdes ambulanser om från Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 

till framförallt Capio S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus som fick 

utökade uppdrag. Totalt sett minskade besöken på akutmottagningarna  

med 11 procent medan besöken på narakuter och husläkarjourer ökade med 

över 40 procent jämfört med sommaren 2017 . 
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Metod  

 

Den sammanfattande rapporten om sommarens vård är ett komplement till 

den ordinarie löpande uppföljning som sker hos varje enskild vårdgivare 

och hos beställaren. Bilden som presenteras baseras på dialogen med länets 

vårdgivare, information från avtalsansvariga och den löpande 

statistikredovisningen. Statistik som rör HR finns ännu inte tillgänglig och 

inte heller mer djupgående kvalitetsuppföljningar vars resultat alltid har en 

eftersläpning för att uppnå rätt kvalitet. 

 

 

Åtgärder inför och under sommaren 2018 
 

Exempel på vidtagna åtgärder, några av dem har tidigare använts, andra är 

nya för 2018: 

 

Veckovisa, eller oftare vid behov, samverkansmöten mellan länets 

chefläkare under ledning av chefläkare SLL.  

 

Regelbundna möten i direktörsgruppen i SLL innan sommaren samt 

beredskap för att vid behov även kunna sammankalla akuta möten under 

sommaren. 

 

Bättre utgångsläge inför sommaren i förlossningsvården. Permanent höjd 

ersättning med 4000 kronor per förlossning och höjd grundbemanning 

med cirka 60 medarbetare. Regelbundna möten inför sommaren rörande 

förlossning, som leddes av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, med samtliga 

verksamhetschefer inom förlossning och neonatalvård. Syftet var att få en 

jämn fördelning av förlossningar för att använda länets totala kapacitet. 

 

Kontinuerliga åtgärder på samtliga akutsjukhus för att öppna stängda 

vårdplatser, framförallt vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

 

Prioritering av den akuta och imperativa vården före den planerade vården 

på alla akutsjukhus (vård som inte kan vänta utan medicinsk risk). 

 

Karolinska Universitetssjukhuset prioriterade ner planerad kirurgi som kan 

vänta utan medicinsk risk och prioritera till exempel canceroperationer, 

hjärtoperationer och akuta tillstånd som kräver omedelbar behandling. 
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Inom den särskilda kösatsningen för 2018 medverkade flertalet av länets 

akutsjukhus och även akutsjukhus i övriga landet i att ta emot patienter 

från Karolinska Universitetssjukhuset, som då kunde prioritera sitt 

ensamuppdrag, särskilt med inriktning på cancer- och barnsjukvården. 

 

Fler dagvårdsplatser på akutsjukhusen för akut vård. Patienter som inte 

behöver övernatta kunde åka hem och sedan komma tillbaka på fortsatt 

behandling nästa dag. Gav personalen på natten möjlighet att fokusera på 

de allra sjukaste. 

 

Riktade åtgärder som att ge så kallad extra-passersättning och ersättning 

för flytt av semesterveckor till nyckelpersoner.  

 

Ett extra tillskott på 180 miljoner kronor till länets akutsjukhus inför 

sommaren som skulle användas på det sätt de önskade för att stärka 

sommarvården. 65 miljoner kronor till Karolinska Universitetssjukhuset, 

35 miljoner kronor till Danderyds sjukhus, 40 miljoner kronor till 

Södersjukhuset, 25 miljoner kronor till Capio S:t Görans sjukhus, 10 

miljoner kronor till Södertälje sjukhus och 5 miljoner kronor till Norrtälje 

sjukhus. 

 

Tydligare uppdrag inom akutsjukhusen att medverka i bemanningen till de 

bemanningscenter eller motsvarande som finns inom akutsjukhusen. 

 

Kurser och utbildningar förlades utanför semesterperioden för att de 

medarbetare som är i tjänst ska ägna större delen av sin tid till 

patientkontakter. 

 

Tydligare samordning av vårdgivare inom vårdval somatisk specialistvård 

när det gäller sommarstängning och hänvisning till alternativa vårdgivare.  

 

Nio närakuter med breddat uppdrag och 11 husläkarjourer öppna på kvällar 

och helger.  Samtliga nio närakuter har en ökad möjlighet jämfört med 

förra sommaren till att medicinsk färdigbehandla patienter, i och med att 

det nya närakutsuppdraget är infört. Uppdraget innebär en ökad tillgång till 

medicinsk service under hela öppethållandetiden klockan 8–22. 

Åldersgränsen för barn var borttagen, så även mindre barn blev 

omhändertagna på närakuterna.   

 

Extra geriatrikavtal för att säkerställa fler geriatrikplatser i länet. 
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Extra geriatrikplatser vid specialiserad palliativ slutenvård. 

 

Samverkansmöten mellan medarbetare från kommunal vård, 

husläkarmottagningar och akutsjukhus. (Norra Länet, Stockholms 

Stad/Ekerö, Södra Länet) 

 

Direktstyrning av ambulanser för ett 30-tal lämpliga diagnoser till 

närakuter. 

 

Två nya ambulanser, Värmdö och Nynäshamn, fanns sedan hösten 2017 

samt även en kuvöstransportenhet. Tre extra ambulanser och två 

helikoptrar i drift hela dygnet under midsommarafton. En omfördelning 

och ökad ambulanskapacitet mot Roslagen/Norrtälje kommun. Fyra 

ambulanser fick förskjuten drift mot kväll/natt. 

 

Extra sommarhelikopter, 15 maj-15 september. 

 

En ökning från fem till åtta transportambulanser. De flyttar redan 

läkarbedömda patienter från till exempel akutsjukhus till geriatrisk klinik. 

Det frigör många platser som idag upptas av patienter som väntar på 

transporter. 

 

SLL:s nya prehospitala läkarorganisation med nytt bakre läkarstöd i 

prioriterings- och dirigeringstjänst och antalet akutläkarbilar har utökats 

från en till tre.  

 

 

Ny organisation för jourläkarbilar för att enklare via 1177 Vårdguiden träffa 

en jourläkare. Ger läkarbedömning i hemmet för den som har svårt att ta 

sig till vården. 

 

 

Övriga åtgärder 

 

Med anledning av hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppdrag att ansvara 

för Framtidsplanens genomförande bedrevs ett intensifierat arbete, bland 

annat avseende implementeringen av den nya strukturen av det akuta 

omhändertagandet, sedan hösten 2017. Det sista steget i omstyrningen av 

det akuta omhändertagandet inleddes i och med Intensivakutens 

etablerande den 1 maj 2018. Arbetet under omstyrningens alla faser bidrog 
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till ökad samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, berörda 

vårdgivare och den prehospitala vården med aktiviteter som även kom till 

nytta inför sommaren 2018. 

 

Exempel:  

För att stödja den nya strukturen av det akuta omhändertagandet finns 

sedan i april en för alla vårdgivare gemsamma rutin, Hänvisningsstöd SLL, 

för vägledning primärt via 1177 Vårdguidens telefonrådgivning, och 

prioriterings- och dirigeringstjänsten, för en patientsäker hänvisning till 

lämpligaste vårdform. 

 

Förstärkt bemanning på 1177 Vårdguiden på telefon för att bemöta 

eventuell ökad efterfrågan med anledning av den nya sjukvårdsstrukturen 

och de extra informationsinsatser som sker under sommaren.  

 

Särskilda kampanjsidor på webbarna (1177.se och Vårdgivarguiden) samt 

vägledningsinlägg på Facebook inför sommaren.   

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fortlöpande, även under sommaren, 

haft veckovisa interna beredningsmöten för att följa förändrade 

patientflöden och skeende, i realtid och på systemnivå, i den nya 

sjukvårdsstrukturen för akut omhändertagande.  
Intensiva kommunikationsinsatser till invånare och patienter för att öka 

kännedomen och användningen av det akuta vårdutbudet i den nya 

sjukvårdsstrukturen. 

 

Kommunikationsinsatser för vårdgivare som syftar till att underlätta deras 

samarbete och säkra övergångar för patienter mellan vårdformer i den nya 

sjukvårdsstrukturen. 

 

 

Sommaren i länets sjukvård per vårdgren 

 

1177 Vårdguiden på telefon och webb 

 
Inför och under sommaren har omfattande informationsinsatser gjorts för 

att fler invånare ska ta hjälp av 1177 Vårdguiden för att vägledas rätt i 

vården. Detta har fått god effekt. Under juni-augusti 2018 inkom 291 733 

samtal till 1177 Vårdguiden på telefon vilket motsvarar en ökning på 15 

procent jämfört med samma period 2017.  Trots den ökade samtalsvolymen 

bedöms tillgängligheten ändå varit god även om svarstiden varit något 

längre än 2017, 3 min och 42 sek.  
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Typiska sommarsamtal handlar om fallskador, utslag, öronbesvär efter bad 

hos barn och värmebesvär. Många vuxna har också använt 1177 för att få 

råd om hur de ska ta hand om äldre anhöriga. 1177 Vårdguiden har även 

hanterat frågor rörande funktionshjälpmedel när leveranser uteblivit denna 

sommar. Andra frågor som inte rör sjukvårdsrådgivning men som tas emot 

av 1177 är önskemål om hjälp med receptförnyelse och tidsbokning.  

 

Hänvisningsstöd SLL började tillämpas från och med april 2018. Detta ger 

en tydligare styrning till olika vårdformer. En stor del av de patienter som 

tidigare gått till akuterna kan nu hänvisas direkt till närakuter. Det är även 

tydligare vilka patienter som ska gå till husläkarmottagningar. 

 

 

Kommentar: I en tidigare version av detta PM angavs i tabellen fel 

uppgift om antal samtal till 1177 – detta är nu korrigerat. 

 

Primärvården och närsjukvården  

 

Husläkarmottagningarna var precis som under övriga året den del av 

vården som tog emot de allra flesta patienter. Husläkarmottagningarna 

genomförde cirka 64 000 läkarbesök per vecka i början och slutet av 

sommaren och omkring 45 000 besök per vecka i juli.  

 

Läget för husläkarmottagningarna har varierat för de olika mottagningarna 

men beskrivs som hanterbart även om det på många håll varit ansträngt. 
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Precis som hos övriga vårdgivare prioriteras där mer akuta besök och de 

patienter som har kroniska sjukdomar som riskerar att försämras. En viktig 

roll hade de sjuksköterskor som besvarar telefonsamtal på mottagningarna 

och bokar in tider till läkarbesök.  De gör bedömningar av hur snabbt 

patienten behöver ett läkarbesök och kan på så sätt prioritera patienter med 

mer akuta behov. 

 

 
 

 

Närakuter och husläkarjourer 

 

De nio närakuterna i länet med ett breddat uppdrag var ett viktigt tillskott 

under sommaren och tog emot många patienter som tidigare bara hade 

akutmottagningen att vända sig till. Det innebar också en avlastning av 

akutmottagningarna som totalt sett hade minskade besök jämfört med 

sommaren före. Husläkarjourer och närakuterna med det breddade 

uppdraget tog under sommaren emot 42 procent fler besök än samma 

period 2017. 
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Fortfarande finns arbete kvar för några av de nystartade närakuterna som 

ännu inte haft full kapacitet över hela öppettiden, till exempel när det gäller 

provtagning och röntgen. 

Flera vårdgivare utökade tiden då medarbetarna var i tjänst för att kunna ta 

hand om alla de patienter som kommer sent på kvällen. Ett viktigt fokus 

även efter sommaren kommer fortsätta vara tydligare hänvisning så att 

patienterna kommer till rätt vård direkt. Detta eftersom det förekommit att 

patienter hänvisats vidare till flera vårdformer efter varann. 

 

Tecken finns också på att allt för många patienter som kunnat tas emot av 

husläkarjourer kommit till närakuterna. Det betyder att mer arbete med 

kommunikation behövs för att patienterna ska komma rätt från början. 

 

 
 

 

Psykiatrisk vård 

 
Flertalet verksamheter har varit öppna som vanligt under sommaren. 

Psykiatriska öppenvårdsmottagningar finns i hela länet dit sökande kunnat 

vända sig genom så kallad egenanmälan. Platserna i den psykiatriska 

heldygnsvården har varit fler än förra sommaren. Några verksamheter har 

internt slagit ihop avdelningar, med möjlighet att öppna upp fler platser vid 
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behov, t ex inom beroendevården. Barn- och ungdomspsykiatrin hade 

samtliga avdelningar öppna. 

För att kunna erbjuda den psykiatriska patienten en god och säker vård 

under hela året, påbörjades sommarplaneringen i februari med lokala 

risk/konsekvensanalyser. Därefter gjordes en gemensam planering och en 

handlingsplan utformades. En befintlig samarbetsöverenskommelse för 

inläggningar i heldygnsvården har gjort ett fördjupat samarbete inom 

heldygnsvården möjligt, det har gett verksamheterna redskap att använda 

sig mer effektivt av alla resurser för att möta behoven på sommaren. 

En viktig resurs har varit de psykiatriska mobila akutteamen som gör 

hembesök hos patienter klockan 8-22 alla dagar. Den psykiatriska 

ambulansen bemannad med sjuksköterskor åkte som under resten av året 

till patienter med akuta psykiatriska behov. 

De fyra akutmottagningarna för psykiatrisk vård för vuxna och barn har 

varit öppna. Söktrycket vid länets psykiatriska akutmottagning och 

beroendeakuten för vuxna liksom Maria Ungdoms akut har varit ovanligt 

högt, trots detta har patienter kunnat erbjudas en säker vård och 

behandling med korta väntetider 

 

 

Geriatrisk vård  

 

Tillgången på geriatriska vårdplatser för de äldre under sommaren 2018 

har varierat. Vissa veckor har det varit fler vårdplatser öppna i jämförelse 

med sommaren 2017 och andra veckor har färre vårdplatser varit öppna 

mot förra sommaren. Trots tidig planering har ett antal kliniker haft svårt 

att bemanna och på grund av det dragit ner på vårdplatser under sommaren 

i större utsträckning än planerat. Andra kliniker har haft möjligheten att 

öppna upp fler vårdplatser mot det normala med timanställda, inhyrd 

personal och att ordinarie personal skjutit på sin semester. Sammantaget 

har vårdplatserna varit fler under hälften av veckorna 22-33 och färre 

jämfört med 2017 under de andra. 

 

Skillnaden i öppethållande har varit stor mellan vårdgivare. Några 

vårdgivare har haft mer än tio procent av sina vårdplatser stängda trots 

avtalets krav om minst 90 procents öppethållande. Förutom att arbeta för 

ett ökat öppethållande behövs också mer arbete för att försöka göra 

prognoser om öppethållande mer tillförlitliga, trots svårigheter att förutse 

tillgången på medarbetare.  
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Färdigbehandlade patienter som väntar på kommunal omsorg följs genom 

mätningar av antal vårddygn för utskrivningsklara. Överenskommelsen 

mellan kommunerna och Stockholms läns landsting är att en patient ska tas 

om hand inom fem vardagar räknat från dagen för vårdplanering. Byte av 

vårdgivare kan ibland kräva ny kommunal vårdplanering vilket innebär att 

tiden förlängs. Representanter för den geriatriska vården menar att även 

om inte patienter väntar över fem dagar så väntar de flesta som regel de 

maximala fem dagarna. Det innebär att många färdigbehandlade vårdas på 

de geriatriska klinikerna som därmed inte kan ta emot nya patienter från 

akutsjukhusen. 
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Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)  

 

De inrapporterade uppgifterna visar att tillgängligheten i stort har varit god 

inom respektive område utifrån vårdgivarens redovisade maximala 

kapacitet. Inga större neddragningar har gjorts under sommarperioden. 
Antalet personer som är anslutna till den avancerade sjukvården i hemmet 

fortsätter att öka kraftigt och har denna sommar varit mellan 2100 och 

2200 vilket är omkring 100 fler än sommaren 2017. Om Södertälje sjukhus 

och Norrtälje ASiH-enheter också räknas med uppgår antalet inskrivna 

patienter per dag till 2 500. Många av dessa patienter hade annars behövt 

en plats på akutsjukhus. Beroende på bostadsförhållanden har patienter i 

ASIH haft varierande besvär av sommarvärmen. Men inga avvikelser har 

rapporterats till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

 
 

 

 

Specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) 

 

Två vårdgivare drog ner på antalet vårdplatser under sommaren. På totalen 

i länet blev det som högst 30 vårdplatser färre periodvis under v.25–33 i 

förhållande till antalet fastställda vårdplatser (231 vårdplatser). 

Vårdgivarna har haft en god tillgänglighet och ett bra flöde med remisser. 
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Vårdgivarna har hanterat värmen och fukten med hjälp av exempelvis 

kylaggregat, neddragna rullgardiner, fläktar och portabla AC på rummet 

samt övervakning av vätskeintag. I läkemedelsrummet installerades 

kylaggregat och avfuktare för att säkerställa att alla läkemedel förvaras i rätt 

temperatur och med rätt luftfuktighet. En vårdgivare fick stänga en 

vårdplats på grund av rummets soliga läge. 

 
Det har funnits lediga platser i princip under hela sommarperioden även 

om antalet lediga platser var färre än förra sommaren. SPSV-vårdgivarna 

hade möjlighet att ta emot geriatriska patienter under sommaren för att 

avlasta de geriatriska klinikerna, vilket kan förklara den högre beläggningen 

i SPSV. 

 

 

Rehabilitering 

 

Vårdgivare inom områdena specialiserad kirurgisk och neurologisk 

rehabilitering efter vård på akutsjukhus har i stort sett haft sina 

verksamheter igång som vanligt hela sommaren. Man har kunnat möta 

efterfrågan även om det ibland har uppstått en viss väntetid. Vårdtiderna 

var lite längre än de brukar. Det berodde dels på att de tog emot mer 

medicinskt krävande patienter från akutsjukhusen men också på värmen 

som påverkade patienternas förutsättningar till rehabilitering.  

 

 

Vården vid akutsjukhus 

 

Vården vid länets akutsjukhus var ansträngd under stora delar av 

sommaren. Precis som tidigare somrar brottades akutsjukhusen med 

svårigheter att bemanna vårdplatser i den utsträckning de hade behövt. 

Detta i kombination med den långvariga värmen och mot slutet av 

sommaren också en extrem luftfuktighet, ledde till ett högt tryck som 

innebar stora behov av extra insatser och tät samordning.  

 

Framförallt behövdes fler vårdplatser inom internmedicin och akut kirurgi, 

något som många äldre har behov av, i synnerhet under en värmebölja. 

Platstillgången var bättre inom barnsjukvård, psykiatrisk vård och 

intensivvård. 

 

Den nationella bristen på sjuksköterskor och därmed svårigheten att 

bemanna tillräckligt många vårdplatser påverkar framför allt 

akutmottagningarna där inläggningsklara patienter ibland tvingas vänta på 
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vårdplatser. Även om omhändertagandet av dessa patienter förbättrats är 

det ändå nödvändigt att korta väntan på vårdplatser ytterligare. Bristen på 

bemannade vårdplatser leder också till överbeläggningar. 

 

En samlad bedömning av chefläkarna är att ytterligare omkring 100 

bemannade vårdplatser hade förbättrat läget och att 200 vårdplatser hade 

skapat ett betydligt bättre läge. Prognosen före sommaren var att platserna 

på akutsjukhusen skulle bli något färre än 2017 men att detta skulle kunna 

kompenseras av ökade platser i den geriatriska vården. Tyvärr blev 

platserna i den geriatriska vården inte så många som planerat. 

 

Det är chefläkarnas bedömning att den enskilt viktigaste insatsen inför 

kommande somrar att säkra att fler medarbetare vill och kan tjänstgöra i 

den akuta dygnet-runt vården (24/7 verksamheten) så att fler vårdplatser 

kan hållas öppna.  

 

Flera akutsjukhus öppnade extra vårdplatser under sommaren och en rad 

åtgärder gjordes för att använda personalresurser på bästa sätt för att möta 

patienternas behov. Precis som tidigare somrar prioriterades den planerade 

vården ner till förmån för den akuta vården och den så kallade imperativa 

vården. Det är sådan vård som inte behöver ske omedelbart men inom 

loppet av någon eller några veckor för att patienten inte ska försämras. 

 

Sommaren 2017 fanns stora problem med den imperativa cancervården på 

Karolinska Universitetssjukhuset och stora insatser gjordes under hösten 

och våren för att säkra att operationer gjordes i rätt tid, bland annat med 

stöd av andra vårdgivare. Karolinska Universitetssjukhuset rapporterar att 

den imperativa cancervården fungerat enligt plan under sommaren.  

 

För att använda medarbetarnas kompetens på bästa sätt har många nya 

arbetssätt provats på akutsjukhusen under sommaren. Bland annat handlar 

det om avdelningar med främst underläkare och undersköterskor som 

tillsammans tar hand om patienterna med stöd av sjuksköterskor. Akuta 

dagvårdsavdelningar öppnades också på bland annat Danderyds sjukhus 

där patienter kan komma på inbokade akuta besök på dagtid istället för att 

vistas på akuten under natten och invänta att mer personal kommer. 

Akutsjukhusen har också prioriterat att ha erfarna chefer på plats under de 

mest ansträngda perioderna. Avdelningen för akut geriatrisk vård på 

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge var också värdefull. 

 

De nya närakuterna med det breddade uppdraget spelade en viktig roll för 

akutmottagningarna under sommaren. Samtliga akutmottagningar utom 
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Capio S:t Görans sjukhus hade färre patienter än sommaren före. Totalt sett 

var besöken på akutmottagningarna 12 procent färre under juni-augusti 

jämfört med året före. Besöken på husläkarjourer och närakuter ökade med 

42 procent under samma period. 

Samtidigt var andelen sjukare patienter på akutmottagningarna högre. På 

framförallt Danderyds sjukhus akutmottagning var det svårigheter att 

anpassa verksamheten till de nya typerna av patienter vilket innebar en svår 

arbetssituation för medarbetarna med stundtals många akuta larm 

samtidigt. 

 

Den långvariga värmen ledde till större behov av vård av framförallt äldre 

patienter. Under andra halvan av sommaren ledde också den höga 

luftfuktigheten till problem. Bland annat påverkades sterila instrument och 

extra känsliga operationer, som till exempel höftoperationer fick skjutas 

fram. Akutsjukhusen samarbetade tätt och tog hand om varandras 

patienter.  En förstärkt samordning med dagliga möten gjordes av 

landstingets centrala förvaltningar. Bland annat placerades ett stort antal 

luftfuktare och kylaggregat ut. 
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Tabell: Besök akutmottagningar juni-augusti jfr med tidigare år 

 
 

Tabell:  Besök akutmottagningar juni-augusti per sjukhus jfr med tidigare 

år 

 
 

 

 

 

 

 



 17 (23) 

 2018-10-09  

 

 

    
 

 

Förlossningsvård och neonatalvård 

Utgångsläget inför sommaren var bättre i år i förlossningsvården. 
Ersättningen hade höjts permanent med 4000 kronor per förlossning och 
grundbemanningen ökats med cirka 60 medarbetare.  

Regelbundna möten hölls under våren rörande förlossning med samtliga 
verksamhetschefer inom förlossning och neonatalvård. Syftet var att få en 
jämn fördelning av förlossningar för att använda länets totala kapacitet. 

Sammantaget rapporteras förlossningsvården ha fungerat väl trots 
periodvis högt tryck, samarbetet mellan enheterna rapporteras som gott. 
Vid tillfälliga toppar skedde samarbete med andra län, omkring 60 kvinnor 
hänvisades till förlossningsklinik i ett annat län samtidigt som strax över 80 
kvinnor från andra län födde här. Över nio av tio födde på den enhet de 
hade planerat i första hand. 

Inom neonatalvården rapporteras samarbetet mellan länets enheter ha 

fungerat väl. Beläggningsgraden var hög och med stora insatser av 

medarbetare bibehölls patientsäkerheten. Enstaka hänvisningar gjordes till 

andra län i nivå med tidigare år. Antalet patienter från andra län var fler i 

linje med det högspecialiserade uppdraget och rikssjukvårdsuppdraget.  
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Prehospital vård 
 
Ambulanssjukvården hade precis som andra delar av vården svårigheter att 
bemanna under sommaren. För att undvika oplanerade avställningar gjorde 
chefläkaren för ambulanssjukvården precis som tidigare år en 
sommaranpassning. Totalt blev det fler timmar då ambulanserna var i drift 
och redo att ta uppdrag än förra sommaren även om det blev en minskning 
med några procent jämfört med ordinarie verksamhet.  Fler 
transportambulanser och utomlänsambulanser stärkte 
ambulanssjukvården under sommaren.  
 
1 juni startade den nya akutläkarbilsorganisationen. En bil som går dygnet 
runt är bemannad med narkosläkare och ambulanssjuksköterska. 
Dessutom finns två bilar som går alla dagar 07-21 med akutläkare och 
narkossköterska. Dessa resurser gör akuta bedömningar tillsammans med 
ambulanssjukvården, men åker även hem och gör bedömningar hos 
patienter som ofta kan slippa ett besök på akuten.  
 
Jourläkarbilarna kör vardagar mellan 17 och 08 och dygnet runt helger. 
antalet uppdrag har ökat betydligt, från cirka 900 uppdrag juni-augusti 
2017 till över 2000 uppdrag under samma period i år. Under sommaren 
utökades tjänsten med en bil dagtid. Rapporter från verksamheten visar att 
många av de patienter som fick besök av jourläkarbil kunde stanna hemma 
efter läkarbedömning istället för att åka till akutmottagning. 
 
Under sommaren driftsattes ytterligare 3 transportambulanser till de 5 som 
redan fanns. Sammanlagt 8 transportambulanser hjälpte till att förflytta 
redan bedömda patienter mellan olika delar av sjukvården. 
 
 
Kommunikation 

 
För att stödja samordningen och hålla landstingsledning, chefer i vården 

och förtroendevalda uppdaterade har regelbundna lägesrapporter med 

statistik publicerats. Totalt gjordes elva rapporter under perioden 21 juni 

till 31 augusti med information om planering, läge och åtgärder. 

Landstingets chefläkare har funnits tillgänglig för media via den dygnet 

runt-öppna pressfunktionen. Ett viktigt syfte har varit att via media kunna 

förmedla vägledande budskap till invånare om hur de når rätt vård på bästa 

sätt. 

 

Kommunikationsinsatserna har också bestått av köpta kampanjer utomhus 

och via digitala kanaler. I juni gjordes en bredare väglednings-

kommunikationen i kollektivtrafiken som syftar till att öka kunskapen om 

den nya strukturen för akut vård i länet. Kampanjen, som var en repetition 
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från tidigare under våren, har utvärderats och har visat sig vara 

beteendeförändrande – 45% av de som såg kampanjen hade agerat, framför 

allt genom att vända sig till 1177 Vårdguiden. Ett gott resultat jämfört med 

andra samhällskampanjer. För sjätte året i rad genomfördes därefter en 

kommunikationsinsats under sommarmånaderna för att vägleda invånarna 

rätt och lyfta 1177:s roll som sjukvårdsrådgivare och vägvisare i vården, 

extra viktigt under sommarmånaderna då vården är ansträngd.  

 

Dessutom genomfördes aktiviteter via 1177:s Facebook-sida. Alla digitala 

insatser styr mot landningssidan ”Så fungerar vården i Stockholm” på 

1177.se som under sommaren har haft mellan 12 600 och 16 400 besökare 

per vecka. En avsevärd ökning jämfört med tidigare år då besöken varit 

mellan 4000 - 5000 besökare de flesta veckor. 

 

Kommunikationsaktiviteterna har löpande presenterats för 

verksamhetschefer i vården under de dialogmöten som genomförs för att 

stärka samarbetet mellan de olika vårdformerna i den nya strukturen för 

akut vård.  

 

För vårdgivarna fanns liksom tidigare år en samlingssida om 

sommarvården på Vårdgivarguiden. I år förbättrades sidans struktur med 

tydligare rubriker och information i teman. Syftet med sidan var att 

vårdgivarna snabbt skulle kunna hitta den information de behövde under 

sommaren. Den innehöll, förutom lägesrapporterna, andra nyheter och 

nyttiga länkar till ordinarie sidor på Vårdgivarguiden. Från och med förra 

året fanns det också fram en särskild sida för länets kommuner med 

samlade information för stödja samarbetet och skapa en trygg 

vårdövergång för patienter och brukare. 

 

Särskilda händelser 

 

Värmebölja och fukt 

 

Sommaren präglades av den långvariga värmen som drabbade framförallt 

äldre och kroniskt sjuka som i många fall blev sämre i sin grundsjukdom. 

Den påverkade också medarbetare som fick arbeta i varma lokaler. I mitten 

av sommaren uppstod också en extrem luftfuktighet som krävde en rad 

extraordinära insatser. Åtgärder krävdes också eftersom leveranser av 

fjärrkyla till vården påverkats.  

Landstingets centrala förvaltningar arbetade med en förstärkt samordning 

med dagliga avstämningar under den period då värmen och luftfuktigheten 

drabbade länet extra hårt. 
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Hög relativ luftfuktighet (RF) ≥ 70%, medför avsevärt förkortad hållbarhet 

för sterila produkter. Känsligast är produkter i kombinerade 

pappers/plastförpackningar avsedda för ångsterilisering. När sterila 

produkters hållbarhetstid passerat och/eller vid skadade 

produktförpackningar eller kondens på produkten i förpackningen, måste 

flergångsprodukter omsteriliseras och engångsprodukter kasseras. Detta 

kan ge en produktionsstörning av bland annat operationsverksamhet. 

Landstingets enhet för vårdhygien deltog i det dagliga arbetet för att 

bedöma behovet av extra insatser och ge råd till vårdgivare om hur den 

höga luftfuktigheten skulle hanteras. 

 

Flera akutsjukhus påverkades genom att operationsprogram försköts och 

vissa operationer fick flyttas till andra sjukhus som hade mindre problem 

med den höga luftfuktigheten. Landstingets fastighetsbolag placerade ut 

avfuktare i förråd där sterilt material som används vid operationer förvaras. 

Avfuktare placerades också ut i läkemedelsförråd. Ett stort antal extra 

kylaggregat placerades också ut. Aggregaten samlade in stora mängder fukt 

och behövde tömmas var tredje timme på kondensvatten vilket skapade 

merarbete. 

 

Leverantörer av fjärrkyla i länet hade periodvis svårigheter att leverera fullt 

ut men i samverkan med landstinget så prioriterades akutsjukhusens behov 

före andra mindre kritiska aktörer. I vissa fall fick sjukhusen göra interna 

omfördelningar och styra kyla till de verksamheter som behövde den mest, 

som till exempel operationssalar. 

 

Efter önskemål från chefläkargruppen i SLL, tog Vårdhygien fram 

dokumentet ”Förslag på förhållningssätt utifrån vårdhygieniska perspektiv, 

till beslut att ta operationssal ur bruk med anledning av hög relativa 

luftfuktighet. Dokumentet distribuerades till chefsläkare och till Locums 

kontaktperson. Under hösten kommer arbete fortsätta för att bättre 

förbereda landstingets verksamheter för liknande situationer, sommarens 

erfarenheter ligger till grund för arbetet.  

 
 

Försenade leveranser av förbrukningshjälpmedel för egenvård 

 

Den 1 juni tog Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) över ansvaret från 

den tidigare leverantören för att leverera hjälpmedel för egenvård i hemmet 

inom Stockholms län. På grund av problem med logistiken kring leveranser 

fick patienter och brukare försenade leveranser av sina 



 21 (23) 

 2018-10-09  

 

 

    
 

 

förbrukningshjälpmedel. I slutet av sommaren hade SLSO åtgärdat 

problemen och leveranser görs nu inom de normala fyra dagarna från 

beställning. 

 

Under sommarens leveransproblem arbetade SLSO intensivt för att lösa 

orsaken till leveransproblemen och att säkerställa att patienter med 

medicinskt prioriterade behov fick sin leverans av hjälpmedel. De inrättade 

ett särskilt akutlager med medicinskt prioriterade hjälpmedel varifrån det 

kunde göras expressleveranser. När det var möjligt uppmanades patienter 

som drabbats av förseningar att på egen hand köpa hjälpmedel, och få 

ersättning för sina utlägg i efterhand. Förskrivare fick många samtal från 

patienter med utebliven leverans som hade frågor om var de kunde köpa 

motsvarande hjälpmedel och vilka produkter som var lämpliga.  

Många ringde till kundtjänst med frågor om sin leverans av hjälpmedel. 

Väntetiden blev lång och kundtjänsts öppettider utökades till klockan 20. 

Patientavgiften för förbrukningshjälpmedel slopades under juni och juli. 

Kommunikationsinsatser gjordes för att öka användningen av e-tjänsten för 

beställning på 1177 och för att informera förskrivare om vad de kunde göra 

för att stötta patienter med utebliven leverans.  

 

Slutsatser och åtgärder för kommande somrar 

 

Summeringen av sommaren 2017 visade på behov av fler vårdplatser, 

vikten av en utbyggd närakutsstruktur, ökad grundbemanning för 

förlossningsvården, ökad användning av sjuktransporter för redan 

läkarbedömda patienter.  Inom dessa områden har förändringar 

genomförts som innebar stora förbättringar till sommaren 2018. Det som 

återstår av dessa åtgärder är att säkra att de vårdplatser som planerats 

också kan bemannas.  

 

Det är chefläkarnas bedömning att den enskilt viktigaste insatsen inför 

kommande somrar att säkra att fler medarbetare finns i  

den akuta dygnet-runtvården så att fler vårdplatser kan hållas öppna.  

 

Det påbörjade arbetet med att bättre förbereda länet inför kommande 

somrar med hög luftfuktighet och extremvärme behöver också fortsätta. 
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Förslag på åtgärder: 

 

Det påbörjade arbetet med att bättre förbereda länet inför kommande 

somrar med hög luftfuktighet och extremvärme behöver fortsätta. 

 

Tätare samarbete mellan SLL:s centrala HR-funktioner och 

chefläkargruppen (påbörjas under hösten). 

 

Prioritera bemanning inom 24/7 verksamheterna (sjuksköterskor, 

undersköterskor och läkare), framförallt när det gäller nattjänstgöring.  

 

Hitta möjligheter att ytterligare premiera den fast anställda personalen 

under sommaren. 

 

Ytterligare samverkan med vårdhögskolor. 

 

Fortsätt satsning på att ha de mest erfarna cheferna på plats under perioder 

med extra högt tryck. 

 

Främja akutsjukhusens arbete med att öppna ytterligare avdelningar för 

akut dagvård. 

 

Utvidga möjligheten till akut geriatrisk vård enligt modell från Karolinska 

Universitetssjukhuset i Huddinge. 

 

Snabbare överföring av utskrivningsklara patienter till kommunalvård. De 

som har mindre förändringar i vårdbehovet kan flyttas över snabbare än de 

maximala fem dagarna.  

 

Särskild samordning av den geriatriska vården. 

 

Förstärkt samarbete mellan slutenvård, geriatrik, närakuter och 

kommuner. 

 

Undersöka möjligheter att vårda fler i hemmet. 

 

Se över avtalen inom vårdvalen för somatisk specialistvård för att ställa 

utvidgade krav under sommaren. 

 

Förenkla kontaktvägar och utöka möjligheten till specialistkonsultationer 

för vårdpersonal inom husläkarverksamhet, husläkarjourer och närakuter 

som ska besluta om vidare handläggning av patienter. 
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Ytterligare premiera fler disponibla vårdplatser i akutsjukhusens 

omställningsavtal. 

 

Se över möjligheten att centralt upphandla rehabiliteringsplatser som 

akutsjukhusen kan använda för färdigvårdade patienter för att minska 

administrativ börda. 

 

Undersöka möjligheterna att beställa ytterligare akuta slutenvårdsplatser 

på sommaren av vårdgivare som under övriga året erbjuder planerad vård. 

Många av dessa har en bättre bemanningssituation. 

 

Ytterligare främja arbetet med att fördela arbetsuppgifter så att den 

vårdutbildade personalen kan fokusera på vårduppgifter. Dessutom 

fortsätta arbetet för att med bibehållen medicinsk säkerhet i större 

utsträckning använda annan vårdkompetens som underläkare och 

undersköterskor och att använda sjuksköterskor just till de uppgifter som 

endast de kan utföra. 

 

Förbättra prognoserna avseende planerat öppethållande inom 

akutsjukvården och den geriatriska vården. 

 

Öka direktintag från närakut till geriatrisk vård. 

 


