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Revisorerna i revisorsgrupp II vill framhålla följande. Slutenvårdens överbeläggningar och 
utlokaliserade patienter kräver daglig hantering vid Karolinska Universitetssjukhuset och 
Danderyds sjukhus AB. Sjukhusen har gjort en hel del för att effektivisera patientflödet 
men de kan inte, helt på egen hand, lösa problemen då patientflödet i slutenvården till stor 
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Samverkan med kommuner och övriga eftervårdsenheter behöver förbättras. För att und-
vika målkonflikter och understödja effektiva patientflöden är stringensen i incitaments-
strukturen särskilt viktig. 
 
Sjukhusen behöver utveckla ett mer proaktivt arbete bl.a. genom mer utvecklade analyser 
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fram. Utifrån sjukhusens samlade behovs- och produktionsplanering bör en dialog mellan 
sjukhusens styrelser och hälso- och sjukvårdsnämnden komma till stånd för att tillgodose 
behovet av kapaciteten inom sluten- och eftervården. 
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1. Slutsatser och rekommendationer 

1.1 Slutsatser 
Slutenvårdens överbeläggningar och utlokaliserade patienter kräver daglig 
hantering vid Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus 
AB. Alla kliniker i granskningen berörs regelbundet av utlokaliserade pati-
enter. Vid flera kliniker är överbeläggningar mer regel än undantag. 
Granskningen har visat att en klinik, under en viss tidsperiod, samtidigt 
kan ta emot patienter från andra kliniker och ha utlokaliserade patienter på 
andra kliniker. Detta leder till att effektiviteten i vårdprocessen försämras 
för alla inblandade. Vid flera av de studerade klinikerna är läget ansträngt 
och marginalerna små. Både Karolinska Universitetssjukhuset och 
Danderyds sjukhus har särskilt utsatta kliniker med behov av snabba 
åtgärder för att komma till rätta med situationen.  
 
En rad åtgärder för att hantera situationen med överbeläggningar och utlo-
kaliserade patienter vidtas kontinuerligt vid båda sjukhusen. Dessa blir 
dock av reaktiv karaktär. Riktlinjer och rutiner avseende överbeläggningar 
och utlokaliseringar har tagits fram. Resurser och administrativa moment 
har tillskapats för att flera gånger dagligen mäta och göra omplaneringar i 
vårdplatsfördelningen. Kontinuerlig omfördelning av resurser mellan kli-
niker begränsas dock av lokalförutsättningar och personalens kompetens. 
Detta gör att problemen endast kan lösas provisoriskt och på marginalen.  
 
Utöver hanteringen av dagssituationen krävs ett mer proaktivt arbete för att 
minimera överbeläggningar och utlokaliserade patienter. De aktuella sjuk-
husen har jobbat aktivt med att utveckla den inre effektiviteten, men ytter-
ligare utvecklingspotential kvarstår. Bristande tillgänglighet till medicinsk 
service och operationsresurser ger, trots gjorda insatser, fortfarande stora 
störningar i patientflödet, och bör vara ett prioriterat problem att lösa. 
Sjukhusen förfogar inte över lösningens alla delar. När det t.ex. gäller 
lokalproblematik och brist på nödvändiga specialistgrupper behövs lös-
ningar på övergripande nivå i landstinget. 
 
En allt högre grad av subspecialisering, långt driven specialisering, kan 
störa flödet i slutenvården och innebära att vissa patientgrupper ”hamnar 
mellan stolarna”. Detta gäller framför allt patienter som har sammansatta 
vårdbehov, som t.ex. multisjuka äldre, patienter med fysiska och psykiska 
besvär eller andra särskilt vårdkrävande patienter. En särskild lösning 
behövs för dessa grupper, som idag upptar vårdplatser inom subspecialite-
terna. 

Obalans i hur sluten-
vårdskapaciteten 
dimensioneras 

Reaktiv hantering av 
vårdplatssituationen 

Tillgänglighet till 
medicinsk service och 
operationsresurser 
inte bara en sjukhus-
fråga 

Subspecialisering kan 
skapa problem i 
flödet 
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Granskningen visar att det finns en rad problem som sjukhusen inte råder 
över och som tillsammans har en betydande påverkan på patientflödet.  
Det sammantaget största problemet som framkommer i granskningen är 
otillräckligt utbud av adekvat eftervård vilket, enligt de granskade, stoppar 
upp utflödet från slutenvården. Mot bakgrund av att sjukhusen uppger ett 
ständigt växande inflöde via akutmottagningarna, och de redan korta vård-
tiderna, blir tillgången på eftervård och utflödesproblematiken ett akut pro-
blem för sjukhusen.  
 
En förbättrad samverkan med kommunerna och övriga eftervårdsenheter 
behöver åstadkommas för att nå smidigare utskrivningsprocesser. Flera av 
de svårigheter som pekats på när det gäller utflödesproblematiken skulle 
sannolikt underlättas med bättre kännedom om och utvecklad kontakt med 
angränsande vårdgivare i vårdkedjan.  
 
Sammantaget finns på sjukhusnivå ett behov av mer utvecklade analyser 
av produktions- och kapacitetsbehovet grundat på data från kliniknivå. 
Analyserna bör även ligga till grund för dimensionering av medicinsk ser-
vice och operationsresurser samt för bedömning av behovet av eftervård. 
Baserat på analyserna bör produktions- och kapacitetsplaner utvecklas. 
 
Utveckling av patientflödet pågår vid båda sjukhusen. Som framgår ovan 
finns ett behov av fortsatt arbete för att utveckla den inre effektiviteten. 
Sjukhusen kan dock inte, helt på egen hand, skapa effektiva patientflöden 
som undanröjer överbeläggningar och behovet av att utlokalisera patienter. 
En rad av de problem som identifierats i granskningen ligger utanför sjuk-
husens ansvarsområde. Patientflödet i specialistsjukhusens slutenvård är 
till stor del systemberoende. Sjukhusens styrning avser endast en del i 
patientprocessen, eller om man så vill patientens vårdkedja. I dagens sjuk-
vårdssystem med många vårdaktörer blir stringensen i incitamentsstruktu-
ren särskilt viktig för att undvika målkonflikter och understödja effektiva 
patientflöden.  
 
För att komma närmare en lösning av problemen är det nödvändigt att en 
konstruktiv dialog mellan sjukhusen och hälso- och sjukvårdsnämnden 
kommer till stånd. Den samlade inflödes- och produktionsplaneringen från 
sjukhusen bör kunna utgöra ett underlag för en dialog kring såväl sluten-
vårdskapacitet som eftervårdsutbudets innehåll och kapacitet. Dessutom 
krävs adekvata nyckeltal, avseende vårdplatser, för att utveckla sjukhusens 
styrning, vilket förutsätter att sådana fastställs på landstingsövergripande 
nivå. Mer proaktiva åtgärder krävs. 

Adekvat eftervård en 
knäckfråga 

Utveckling av 
utskrivnings- 
processen kräver 
samverkan 

Behov av utvecklade 
analyser av produk-
tions- och kapacitets-
behov 

Sjukhusen kan inte 
lösa problemen själva 

En fortlöpande kon-
struktiv dialog med 
hälso- och sjukvårds-
nämnden är nödvän-
dig 
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Samtidigt som man tvingas hantera dagens vårdplatssituation, har 
Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus AB gjort en hel 
del för att effektivisera patientflödet. Detta arbete är dock inte tillräckligt 
utan behöver fortsätta. För att komma vidare i effektiviseringsarbetet är 
man emellertid beroende av insatser på landstingsövergripande nivå.  

1.2 Rekommendationer 
Följande rekommendationer riktas till styrelserna vid Karolinska Universitets-
sjukhuset och Danderyds sjukhus AB: 

 
• Ett mer proaktivt arbete bl.a. i form av mer utvecklade analyser av 

produktions- och kapacitetsbehov, även vad gäller olika typer av efter-
vård, krävs på sjukhusnivå.  

 
• Åtgärder behöver vidtas i syfte att förbättra tillgängligheten till medi-

cinsk service och operationsresurser.  
 
• En hållbar lösning behöver tas fram för patientgrupper som ”hamnar 

mellan stolarna” och stör patientflödet i den allt mer subspecialiserade 
vården. 

  
• Utskrivningsprocessen från slutenvården behöver utvecklas, bl.a. behövs 

en bättre samverkan med eftervårdens aktörer. 
 
• Utifrån sjukhusens samlade behovs- och produktionsplanering behöver 

en dialog mellan sjukhusens styrelser och hälso- och sjukvårdsnämnden 
komma till stånd. Detta i syfte att tillgodose behovet av slutenvårds- och 
eftervårdskapacitet. 

 
2. Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
Ett av de långsiktiga målen i landstingets budget är förbättrad tillgänglighet och 
kvalitet i hälso- och sjukvården. I dag når inte sjukhusen målen för vårdgaranti 
och tillgänglighet fullt ut. Sjukhusen brottas med väntetider, överbeläggningar 
och utlokaliseringar av patienter. Det har i olika sammanhang förts fram att 
antalet vårdplatser behöver utökas.  
 
I revisionsrapporten Fullt på sjukhusen1 konstaterades att det på kort sikt är 
sjukhusen som har ansvaret för att det finns tillräckligt med tillgängliga 
vårdplatser. Detta för att undvika överbeläggningar och utlokaliseringar av 
patienter i syfte att upprätthålla patientsäkerheten. Sjukhusen har via flerårsav-
talen åtagit sig att ha vissa specialiteter och att utföra vård upp till en viss 

                                                      
 
1 Projektrapport 23/2010 Fullt på sjukhusen, RK 201006-0067. Granskningen 
genomfördes på en övergripande landstingsnivå och syftet var inte att se om rutiner 
och riktlinjer följs.  

Sammanfattningsvis 
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målvolym. Samtidigt är vårdplatssitutionen en fråga för sjukvårdshuvudman-
nen, och hanteras bl.a. inom ramen för Framtidens sjukvård2.  

 2.2 Revisionsfråga 
Övergripande revisionsfråga: 

• Säkerställer de granskade sjukhusen effektiva patientflöden i syfte 
att minimera överbeläggningar och utlokaliseringar? 

 
Den övergripande revisionsfrågan kan brytas ned i följande delfrågor: 

• Hur styr sjukhusen för att uppnå effektiva patientflöden? 
• I vilken utsträckning genomsyras verksamheten av styrningen, 

d.v.s. vad görs för att lösa orsaken till problemen som flaskhalsar, 
gränssnitt mot andra vårdaktörer m.m? 

2.3 Revisionskriterier 
Ett övergripande mål i Landstingets budget som har varit i fokus under flera år 
är förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården. 
 
Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete och vägledningen God vård3 utgör grunden för granskningens 
revisionskriterier. I vägledningen lyfts sex kvalitetsområden fram bl.a. effektiv 
hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvård i rimlig tid: 
 
Hälso- och sjukvård i rimlig tid 

Hälso- och sjukvård i rimlig tid innebär att ingen patient ska behöva vänta 
oskälig tid på de vårdinsatser som han eller hon har behov av4. 
 

Effektiv hälso- och sjukvård 
Med effektiv hälso- och sjukvård avses att tillgängliga resurser utnyttjas på 
bästa sätt för att uppnå uppsatta mål. Detta innebär att vården utformas och 
ges i samverkan mellan vårdens aktörer baserad på tillståndets svårighets-
grad och kostnadseffektiviteten för åtgärderna. 
 

Dessa två kvalitetsområden utgör revisionskriterier i granskningen. 
 
På övergripande nivå i landstinget har de i granskningen aktuella kvalite-
sområdena från föreskriften omsatts i olika beslut/dokument som ställer 
krav på vårdens utförare. 
  
När det gäller hälso- och sjukvård i rimlig tid är kraven på tillgänglighet 
inom Stockholms läns landsting skarpare än den nationella vårdgarantins. I 

                                                      
 
2 Framtidsplan för hälso- och sjukvården, LS 1104-0574, HSN 0910-1366 
3 Vägledningen knöts till den tidigare gällande SOSFS 2005:12 om 
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och är nu 
under översyn. 
4 Vårdgarantin ingår from den 1 juli 2011 som en del av hälso- och sjukvårdsla-
gen och innebär att man har rätt att få vård inom en viss tid. Inom SLL har 
ledningen ytterligare förstärkt kravet på tillgänglighet. 
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landstingsfullmäktiges budget har sedan 2007 följande tidsgränser fastsla-
gits: 

• Kontakt med primärvården samma dag 
• Inom fem dagar läkarbesök inom primärvården 
• Besök i den specialiserade vården inom 30 dagar 
• Behandling påbörjad inom 90 dagar. 

 
Avseende Effektiv hälso- och sjukvård finns följande uppdrag i de specifika 
ägardirektiven för landstingsdrivna sjukvårdsproducenter5:  

•  ett kostnadseffektivt resursutnyttjande uppnås genom samverkan med 
andra offentliga och privata entreprenörer. Planer för denna samverkan 
ska upprättas och följas upp. Utfallet ska avrapporteras till ägaren. 

•  sjukhusen ska samverka med närsjukvården för att underlätta patienters 
omhändertagande på rätt vårdnivå. Sjukhusen ansvarar för planering, 
uppföljning och avrapportering till ägaren och beställaren. 

•  sjukhusen ska utarbeta samordnade vårdprocesser i samverkan med 
SLSO, akutsjukhusen och landstingsfinansierade privata vårdgivare. 

2.4 Avgränsning 
I den här granskningen fokuseras klinik- och sjukhusperspektivet, men 
landstingsnivån, och i viss mån det nationella perspektivet, berörs av naturliga 
skäl. Granskningen har inriktats mot hur sjukhusen använder sig av modern 
vårdlogistik för att effektivisera patientflödena. Den har genomförts på 
Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus6. Granskningen har 
inriktats på styrning, interna processer, riktlinjer och rutiner etc. som sjukhusen 
använder sig av för att uppnå effektiva patientflöden. Såväl övergripande 
sjukhusnivå som klinik-/avdelningsnivåer har granskats. Urvalet av kliniker har 
bl.a. skett utifrån beläggningsstatistik och redovisade väntetider från respektive 
sjukhus. Kliniker som redovisat många utlokaliserade patienter och överbe-
läggningar har valts ut. Se nedan för respektive sjukhus. 
 
Karolinska Universitetssjukhuset 
Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för landstingets riks- och region-
sjukvård. Sjukvårdsuppdraget omfattar specialiserad och högspecialiserad vård. 
Sjukhuset är också landstingets specialiserade traumacenter. Verksamheten är 
organiserad i sju medicinska divisioner. Inom divisionerna finns 70 olika 
verksamhetsområden (kliniker). I ledningsgruppen för sjukhuset ingår 
divisionscheferna som sedan har klinikchefer under sig. Antal anställda är 
närmare 15 000.  
 
 
 
 

                                                      
 
5 LS 0705-0544, beslutat i landstingsfullmäktige 11 mars 2008, LS 1109-0970, 
LS 1109-1217 beslutat i landstingsfullmäktige 6 december 2011. 
6 Val av sjukhus och kliniker grundar sig till viss del på statistikuppgifter i 
rapporten Vårdplatssituationen inom SLL (framtagen av McKinsey). Hänsyn har 
även tagits till vilka objekt som granskas på revisionskontoret inom närliggande 
projekt för att uppnå en spridning. 
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Tabellen visar de kliniker som valts ut på Karolinska Universitetssjukhuset 
Klinik Solna Huddinge 
Gastroenterologi 3 avd, A24A,A24B,E14 5 avd, K71,K72,K73, 

K74,K44 
Infektion 3 avd, B13,B24,B34 4 avd, I52,I54,I62,I64 
Kardiologi 2 avd, N15,N25 2 avd, M82,M84 
Hematologi 1 avd, B15 1 avd, M72-74 
Ortopedi 2 avd, A22A,A25A 1 avd, K81-83 
Reumatologi 1 avd, D26 1 avd, R74 
 
Danderyds sjukhus AB 
Danderyds sjukhus har ansvar för specialiserad akut och planerad vård samt 
rehabiliteringsmedicin, huvudsakligen inom landstingets norra delar. 
Danderyds sjukhus är indelat i tio verksamhetsområden (kliniker). I lednings-
gruppen för sjukhuset ingår verksamhetsområdescheferna. Antal anställda är ca 
3 500. 
 
Tabellen visar de kliniker som valts ut på Danderyds sjukhus AB 
Klinik Avdelning 
Urologi/kirurgi 5 avd, 61K,63K,64K,65K,65U 
Hjärtklinik/kardiologi 5 avd, 70,90,94,96,97 
Medicin 5 avd, 73,74,75,92,93 
Ortopedi 3 avd, 56,59A,59E 
 
I samband med Arbetsmiljöverkets tillsynsarbete har båda sjukhusen blivit 
vitesbelagda på grund av otillfredsställande arbetsmiljöförhållanden vid 
överbeläggningar.  

2.5 Metod 
Patientflödet kan ses ur olika styrperspektiv – klinikperspektivet, sjukhus-
perspektivet och landstingsperspektivet. För att patientflödet ska fungera 
optimalt krävs att styrningen på alla nivåerna verkar i samma riktning. 
Kliniknivån är beroende av styrningen på såväl övergripande sjukhus- som 
landstingsnivå (där hälso- och sjukvårdsnämnden och sjukvårdshuvudmannen 
äger frågan). Dessutom finns det nationella perspektivet som huvudsakligen 
styr via olika regelverk men som också, via forsknings- och utbildningsanstal-
ters agerande, påverkar tillgången på kompetent personal. 
 
För att svara på frågan om hur sjukhusen styr för att uppnå effektiva 
patientflöden har kartläggning av styrning, med särskild inriktning på effektiva 
patientflöden, skett på sjukhusövergripande nivå. Utöver dokumentstudier har 
intervjuer genomförts med respektive sjukhusledning. 
 
För att svara på frågan om i vilken utsträckning styrningen genomsyrar 
verksamheten belyses vårdlogistiken inom slutenvården, utifrån ovan definie-
rade revisionskriterier, vid de utvalda klinikerna. Metoden har, förutom 
intervjuer med verksamhetschefer för respektive klinik, innefattat gruppmöten 
(workshops) och webbenkät till nyckelpersoner på klinikernas avdelningar. 
Resultaten sammanställdes per klinik och bedömdes enligt en tregradig skala. 
De utvärderingskriterier som bedömningarna baserats på har formulerats 
utifrån revisionskriterierna hälso- och sjukvård i rimlig tid och effektiva 
patientflöden.  
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Granskningen har genomförts av projektledare Anna Häggqvist och projekt-
medarbetare Britt-Marie Erlandsson vid revisionskontoret. Granskningen på 
kliniknivå, vilken har utgjort ett underlag för denna rapport, har genomförts av 
Anki Eriksson och Tobias Carbin från Deloitte AB. 
  
3. Centrala begrepp i granskningen 

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting fastställde i 
november 2011 följande vårdplatsbegrepp för slutenvården: 
 

• Disponibel vårdplats: vårdplats i sluten vård med fysisk utform-
ning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet 
och arbetsmiljö. 

• Fastställd vårdplats: vårdplats i sluten vård beslutad av huvud-
man. 

• Utlokaliserad patient: inskriven patient som vårdas på annan vård-
enhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar 
för patienten.  

• Överbeläggning: händelse när en inskriven patient vårdas på vård-
plats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. 
 

Inom landstinget har det hittills saknats en gemensam definition av centrala 
begrepp för vårdplats och dess rapportering. Återrapporteringen och uppfölj-
ningen blir därför osäker genom att det är tveksamt om det är samma sak som 
följs upp. Det är hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar att utveckla valida och 
gemensamma nyckeltal till grund för löpande analyser och planering, medan 
sjukhusen ska svara för tillämpning och efterlevnad.  
 
4. Överbeläggningar och utlokaliserade 

patienter - lägesbeskrivning vid de 
granskade sjukhusen 

Överbeläggningar och utlokaliserade patienter kräver daglig hantering vid 
Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus AB. Vid båda 
sjukhusen finns riktlinjer och rutiner att följa vid överbeläggning och utlokali-
sering av patienter. 
 
Överbeläggning innebär att fler vårdplatser tas i bruk än vad bemanningen är 
dimensionerad för. Det kan också vara så att vårdplatsen inte är fullt utrustad, 
t.ex. korridorplatser. En orsak som uppges, när det gäller den bristande 
bemanningen, är att det ofta är svårt att få tag i personal med rätt kompetens 
med kort varsel. 
 
Utlokaliserade patienter vårdas på en annan klinik än den klinik som har 
det medicinska ansvaret. Det kan också vara så att patienten är kvar inom 
kliniken men hamnar på en annan avdelning, än den som är avsedd för 
patientens diagnos. Utlokaliserade patienter leder till att vårdprocessen blir 
ineffektiv då läkaren, som har ansvaret för patienten, får bege sig till en 
annan klinik/avdelning för att bedöma och behandla patienten. Omvårdna-
den sköts av dem som arbetar på den klinik som patienten utlokaliserats till 
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och den personalen har inte specialistkompetens för just den patientens 
sjukdomsbild.  
 
Sammantaget kan vårdplatssituationen medföra risker för 
patientsäkerheten. 
 
Danderyds sjukhus 
Danderyds sjukhus mäter fasta vårdplatser, disponibla vårdplatser, faktiskt 
disponibla vårdplatser och antalet inneliggande patienter. Platssituationen 
och antalet överbeläggningar mäts dagligen kl. 08.00 och 16.007. 
Utlokaliserade patienter kan inte särredovisas i statistiken för den motta-
gande kliniken, utan redovisas av den medicinskt ansvariga kliniken. Sjuk-
huset mäter även beläggningsgrad och medelvårdtid. Beläggningsgraden 
på sjukhusnivå8 under 2011 var i genomsnitt 94 procent9.  
 
Danderyds sjukhus har generellt färre utlokaliserade patienter än 
Karolinska Universitetssjukhuset. Klinikerna på Danderyd arbetar två och 
två med platsbeläggning utifrån ett funktionellt (exempelvis närliggande 
kliniker), och inte vårdrelaterat perspektiv, vilket i praktiken innebär att 
t.ex. hjärtpatienter kan vara utlokaliserade till ortopedkliniken. Utgångs-
punkten för samverkan är platsbeläggningen över tiden.  
 
Två av de fyra granskade klinikerna på Danderyds sjukhus ligger på en 
genomsnittlig beläggningsgrad runt 100 procent per månad. De andra två 
klinikerna redovisar en mer varierad beläggningsgrad som vissa månader 
tangerar 100 procent eller mer och andra månader är lägre.  
 
Två kliniker i granskningen har förhållandevis många överbeläggningar 
respektive utlokaliserade patienter. För den ena av dessa två kliniker är 
platssituationen klart ansträngd. Detta är medicinkliniken, som enligt vad som 
framkommit i granskningen har ”fasta” platser för utlokalisering vid flera andra 
kliniker. Även korridorplatser utnyttjas vid överbeläggningssituationer inom 
Danderyds sjukhus. 
 
En annan av de granskade klinikerna tar i huvudsak emot utlokaliserade 
patienter från de två kliniker som har överbeläggningar. Den mottagande 
kliniken har ändå erforderlig kapacitet för egna patienter. 
 
 

                                                      
 
7 På grund av införande av nytt journalsystem har klinikerna på Danderyds 

sjukhus inte kunnat fånga vårdplatsdata från perioden före månadsskiftet 

november/december 2010. 
8 Den aggregerade  beläggningsgraden på sjukhusnivå kan dölja en intern 

obalans på kliniknivå, varför kompletterande klinikinformation är nödvändig (vår 

anm.). 
9 Rehabilitering, BB och gynekologi är exkluderade. 
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Karolinska universitetssjukhuset 
Karolinska universitetssjukhuset mäter fasta vårdplatser, disponibla vård-
platser, lediga vårdplatser, utlokaliseringar och överbeläggningar samt 
beläggningsgrad kl. 08.00 och kl. 16.00 per avdelning10. Sjukhuset mäter 
också medelvårdtid.  
 
Utlokaliserade patienter särredovisas (i likhet med vid Danderyds sjukhus) 
inte på sjukhusnivå i statistiken avseende den klinik som tar emot dem 
utan endast på den medicinskt ansvariga kliniken. För Karolinska Univer-
sitetssjukhuset var den genomsnittliga beläggningsgraden11 under 2011, 95 
procent kl. 08.00 i veckorna och 92 procent motsvarande tid på helgerna. 
Klockan 16.00 i veckorna var den genomsnittliga beläggningsgraden 90 
procent och på helgerna var den 88 procent. Någon genomsnittlig belägg-
ningsgrad för året tas inte fram på sjukhusnivå. 
 
I granskningen har framkommit att Karolinska Universitetssjukhuset väljer 
utlokalisering av patienter framför överbeläggningar trots att det försvårar 
flödena i vårdprocesserna. Ett vårdrelaterat samband ska helst ses mellan 
hemklinik och mottagande klinik vid utlokalisering av en patient. Karolinska 
Universitetssjukhuset har utifrån sitt högspecialiserade uppdrag sannolikt bättre 
förutsättningar än Danderyds sjukhus att ha fokus på det vårdrelaterade 
sambandet vid utlokaliseringar.  
 
Fyra av de granskade klinikerna har löpande hög beläggningsgrad. Vid dessa 
fyra är överbeläggningar mer regel än undantag. En klinik har extra många 
överbeläggningar. De övriga två klinikerna har en mer fluktuerande situation 
avseende överbeläggningar. 
 
Samtliga sex kliniker har patienter utlokaliserade. En av dessa kliniker tar 
emellertid främst emot utlokaliserade patienter. Två av klinikerna förefaller 
vara lokalmässigt underdimensionerade. En av dem är kardiologiska kliniken, 
vars situation beskrivs som mest ansträngd.  
 
5. Arbetsmiljöverkets tillsyn av 

överbeläggningar inom akutsjukvården 

Arbetsmiljöverkets projektrapport, Nationell tillsyn av överbeläggningar inom 
akutsjukvården (2012:2), utfördes på 60 sjukhus med akutmottagning. Både 
Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus AB har ingått i 
tillsynen. I rapporten redovisas att problematiken med överbeläggningar oftast 
hamnar längst ut på avdelningsnivå där förutsättningar sällan finns för att lösa 
problemen. Överbeläggningar har blivit ett normaltillstånd inom sjukvården, 
enligt rapporten. Arbetsgivarna har delvis strategier för att förebygga överbe-

                                                      
 
10 Överbeläggningar, utlokaliserade patienter och beläggningsgrad mättes ej kl 

08.00 under perioden juli 2010 – april 2011. 
11 Astrid Lindgrens Barnssjukhus är exkluderat. 
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läggningar, men trots detta förekommer överbeläggningar ofta. Betydelsefulla 
faktorer för att lösa problemet som lyfts fram i rapporten är fungerande rätt 
vårdnivå, vårdkedjor och samarbetet med andra vårdgivare och kommuner.  
 
6. Arbetsgrupp för vårdplatser 

En vårdplatsutredning genomfördes 2010 på uppdrag av Landstingsstyrel-
sens produktionsutskott. Efter utredningen bildades på initiativ från lands-
tingsstyrelsens förvaltning en arbetsgrupp12 (Hjalmargruppen) för att 
arbeta vidare med frågan om vårdplatssituationen i landstinget. Arbets-
gruppen är inte aktiv i dag. Uppdraget var att ge förslag till lösningar 
utifrån ett helhetsperspektiv och att utgöra övervakningsgrupp när det 
gäller vårdplatsfrågor. Arbetsgruppen tog fram ett förslag avseende åtgär-
der för situationen med höga beläggningstal. För den kortsiktiga lösningen 
nämns åtgärder inom barnsjukvården, akutsomatiken och geriatriken. 
Samtliga sjukhus inventering visade att 20-30 vårdplatser vardera (summa 
100-150 vårdplatser) ganska snabbt kan tas fram. Den springande punkten 
är bemanningen. Åtgärder av mer långsiktig karaktär är förbättring av 
processerna mellan akutklinik och övriga interna enheter, sammanslagning 
av subspecialiserade13 enheter, balansering av belastningen mellan 
specialiteter och avdelningar, fastställande av bemanning och fördelning 
av tillgänglig personal. Till detta kommer åtgärder för att förbättra kom-
munikationen med primärvården, geriatriken och de kommunala verksam-
heterna. Dessutom föreslog gruppen en utökning med ca.150 vårdplatser 
inom geriatriken i syfte att avlasta akutsomatiken. Förslag om förändringar 
av det geriatriska uppdraget och analys av vårdkedjor inom rehabiliter-
ingen har också tagits fram. Revisonen noterar att problemen i stort kvar-
står, vilket framgår av granskningen. 
 
7. Slutenvårdens patientflöde 

 7.1 En schematisk beskrivning av patientflödet 
I kapitlet ges en förenklad bild av patientflödet till, inom och från specia-
listsjukhusens slutenvård. 
 
Inflödet till slutenvårdsprocessen är endera akut, via akutmottagningen, 
eller elektivt (planerad vård), via en specialistmottagning. Patienter som 
remitterats till specialistnivån kommer den vägen in i slutenvårdsprocessen 
för utredning/behandling.  
 
Slutenvårdsprocessen (akut- respektive elektiv-) börjar när patienten skrivs 
in vid en ansvarig klinik. Tillgången på vårdplatser kan i viss mån påverka 
vilken klinik detta blir. Vid bristande tillgång görs överbeläggningar (se 

                                                      
 
12 Arbetsgruppen bildades ur chefsläkargruppen i landstinget.  
13 Enheter med långt driven specialiseringsnivå 
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kapitel 3 och 4) vid vårdavdelningen/kliniken och, när detta inte räcker, 
förekommer det att patienter utlokaliseras till annan vårdavdelning/klinik. 
Av bilden framgår att den elektiva processen inte alltid är helt separerad 
från den akuta. Vårdplatstillgången kan påverka den elektiva processen, 
beroende på hur kliniken organiserat verksamheten. Båda processerna är 
beroende av tillgången till de gemensamma funktionerna medicinsk ser-
vice och operation. 
 
Utflödet från slutenvårdsprocessen är till stor del beroende av tillgången 
till olika former av eftervård. Olika diagnoser/subspecialiteter har behov 
av olika utformad vård/rehabilitering. 
 

 
Illustration av slutenvårdens patientflöde 

7.2 Slutenvården en del av vårdkedjan 
Sjukhusens styrning avser endast en del i patientprocessen, eller om man 
så vill patientens vårdkedja. Sjukhusens, i det här fallet slutenvårdens, 
patientflöde är ett segment i de aktuella patienternas vårdkedjor, en delpro-
cess, där möjligheten att påverka inflödet och utflödet är klart begränsad. 
Gränssnitten mot andra vårdaktörer i kedjan blir viktiga. De uppdrag och 
incitament som styr ”de andra” får effekt även på sjukhusens möjlighet att 
utveckla ett effektivt patientflöde inom sitt segment i vårdkedjan. 
 
8. Vad påverkar slutenvårdens 

patientflöde? 

Företrädare för de granskade klinikerna ser en rad faktorer, som man 
menar stör effektiviteten i patientflödet. Nedan återges deras bild av dessa 
faktorer och vilka konsekvenser de uppfattas medföra. Bilden har stämts 
av med sjukhusledningarna som i stort instämmer.  
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 8.1 Påverkan på inflödet till slutenvårdsprocessen 
Akutmottagningens genomströmningstider 
Samtidigt som inflödet till akutmottagningarna under senare år har ökat 
väsentligt har gränser för genomströmningstider på akutmottagningarna 
införts. Patienten ska vara färdigbehandlad på akuten inom fyra timmar14, 
Detta menar man kan leda till ”onödiga” inläggningar då behand-
lingen/utredningen inte klaras av inom den stipulerade tiden. Det kan 
också leda till att patienter skickas hem som borde lagts in. Ett annat pro-
blem i sammanhanget är geriatriska patienter som kan bli liggande på 
akuten i väntan på utredning eller hamnar ”fel” i sjukvårdssystemet (se 
vidare nedan under Geriatriska patienter). 
 
Geriatriska patienter  
Det uppfattas vara svårt att få in patienter på geriatriska kliniker, även om 
direktintag ska prioriteras inom geriatriken. Intagningskriterierna kan vari-
era mellan de geriatriska klinikerna utifrån vilka resurser/utrustning klini-
ken har. Om patienten uppfyller kriterierna ska patienten tas om hand inom 
geriatriken. Om det är fullt på den kliniken som har områdesansvaret, så 
har den kliniken såväl betalningsansvar som ansvar att ordna plats på 
annan geriatrisk klinik15. Men det kan istället leda till att patienten hamnar 
på en vårdavdelning på akutsjukhuset. Detta kan hänga ihop med incita-
mentet att hinna färdigbehandla patienter inom fyra timmar på akuten eller 
med att man inte kan ha patienten liggande och vänta på akuten i avvaktan 
på plats (varken bra för patienten eller flödet).  
 
Subspecialiseringens baksida 
En allt högre grad av subspecialisering, långt driven specialisering, i vår-
den har lett till att allt fler patienter ”hamnar mellan stolarna”, d.v.s. klini-
kernas patientkategorier snävas in och patienten passar inte in någonstans. 
Detta gäller framförallt patienter med sammansatta vårdbehov som t.ex. 
multisjuka äldre, patienter med psykiska och fysiska besvär eller andra 
speciellt vårdkrävande patienter. Samtidigt tränger dessa grupper ut pati-
enter som den subspecialiserade vården riktas till, vilket får effekt på 
vårdplatssituationen.  
 
Patienter från kommunernas särskilda boenden (SÄBO) 
Det finns en uppfattning att SÄBO skickar patienter med åkommor, som 
de skulle kunna klara att ta om hand själva, till akutsjukhusen. En förklar-

                                                      
 
14 Landstingets budget 2009: ”grundläggande krav att 80 procent av patienterna 

på sjukhusens akutmottagningar ska vara hanterade och färdigbehandlade inom 

fyra timmar”. Indikator i sjukhusavtalen, för 2012 är miniminivån 71 procent och 

målnivån 79 procent. 
15 Revisionen har utvecklat geriatrikens roll i rapport nr 5/2010 Problem i vårdens 

gränssnitt- för äldre med sammansatta vårdbehov. 



  
13 

Revisionskontoret 2012-02-09  
 

 

 

  

 

ing till detta menar man kan vara att SÄBO-läkarna ofta endast konsulteras 
per telefon och att bedömning då görs utifrån hörsägen16.  
 
Tillgången till vårdplatskoordinator 
För att patienten ska hamna rätt samtidigt som vårdplatserna utnyttjas 
optimalt har sjukhusen inrättat vårdplatskoordinatorer som ständigt inven-
terar vårdplatsläget vid klinikerna/sjukhuset. Dessa uppfattas ha en mycket 
viktig roll i dagens platsbristsituation. Man är dock negativ till att de inte 
är tillgängliga under dygnets alla timmar eller åtminstone under helgerna. 
Men om patientflödet fungerade på ett effektivt sätt skulle vårdplatskoor-
dinatorerna i stor utsträckning vara överflödiga, menar man. 
 
Ökat remissinflöde 
Antalet remisser vid de båda sjukhusen har ökat. Intervjuade vid 
Karolinska Universitetssjukhuset upplever att remisserna ökar inom den 
högspecialiserade vården. Karolinska Universitetssjukhuset har blivit 
striktare i att sålla utifrån sitt högspecialiserade uppdrag och återremitterar 
patienter när de uppfattar att deras uppdrag inte omfattar dessa patienter 
vilket spiller över till övriga sjukhus. 
 
Vårdgarantin påverkar prioriteringen  
Remisser kan också ”bli liggande” hos remittenten innan de skickas i väg, 
vilket påverkar möjligheten att uppfylla vårdgarantin för mottagande spe-
cialitet. Den stipulerade tiden börjar löpa då remissen utfärdats. Ibland kan 
halva tiden gått innan man tagit emot remissen vid den aktuella kliniken.  
 
Kravet på att uppfylla vårdgarantin upplevs försvåra rätt medicinsk priori-
tering av patienterna. Det kan bli så att för att uppnå vårdgarantin behand-
las patienterna i turordning i stället för efter behov. Agerandet förstärks av 
sent inkomna remisser vilket leder till att möjligheten att hålla sig inom 
vårdgarantins tidsgränser krymper. Man menar att det kan finnas risk för 
att vårdtunga patienter köställs för att vårdgarantin ska uppfyllas för fler 
patienter.  
 
I sjukhusavtalen som trätt i kraft från och med årsskiftet 2012 är ett vite 
infört avseende tillgänglighet för patienter som varit köställda över vårdga-
rantigränserna. Vitet innebär en sanktion per patient och 30-dagarsperiod 
om 500 kr för besök och 1000 kr för behandling17.  
 

                                                      
 
16 Se vidare i rapport nr 5/2010 där frågan behandlas mer ingående. 
17 Totalbeloppet för samtliga tillgänglighetssanktioner kan maximalt uppgå till en 

procent av totalersättningen per sjukhus och år, totalt 150 mnkr för samtliga 

sjukhus. 
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8.2 Påverkan på slutenvårdsprocessen 
Tillgänglighet till medicinsk service och operation 
Medicinsk service (röntgen och laboratorieverksamhet) och operation är kända 
flaskhalsar som kan stoppa upp ett effektivt flöde. Hur denna verksamhet 
organiseras t. ex. i form av schemaläggning och dimensionering påverkar 
flödet i hög grad. Elektiva operationer blir undanträngda när de akuta operatio-
nerna trycker på. I väntan på utredning (provtagning/röntgen) kan patienter ges 
permission till hemmet eller till patienthotell för att inte stoppa upp patientin-
flödet. På så vis undviks den polikliniska kön till utredning (vilken är betydligt 
längre än slutenvårdens) och en vårdplats frigörs för en ny patient. Det 
förekommer också att öppenvårdspatienter skrivs in i slutenvården för att få 
förtur till medicinsk service.  
 
Tillämpning av Vårdprogram  
Vårdprogram är ett sätt att ”standardisera” vården där så är möjligt. Det 
finns nationella vårdprogram som tas fram av Socialstyrelsen och regio-
nala vårdprogram som tas fram av det egna landstinget. Granskningen 
visar att för de diagnoser/patientgrupper där vårdprogram finns brister 
följsamheten till dessa. Användningen av vårdprogram dokumenteras inte 
så det går inte att följa upp hur dessa följs. Vårdprogram finns inte fram-
tagna för alla diagnoser/patientgrupper inom den akutsomatiska vården. 
Vårdkoncept/-kedjor, d.v.s. ett sätt att beskriva en viss vårdprocess på ett 
sammanhållet sätt, saknas också ofta vilket leder till ett mindre effektivt 
patientflöde 
 
Individuella vårdplaner 
Enligt granskningen saknas ofta individuella vårdplaner18 med mål för 
patientens slutenvårdsvistelse. Detta leder sannolikt till ett mindre effektivt 
patientflöde. 
 
Återinskrivning 
Granskningen visar att patienttrycket på klinikerna har ökat och flera kli-
niker har mycket korta vårdtider. De allt kortare vårdtiderna, menar man, 
ökar risken för återinskrivning av patienten, liksom otillräcklig eftervård 
kan göra.  

 8.3 Påverkan på utflödet från 
slutenvårdsprocessen 

Otillräckligt eftervårdsutbud 
Samtliga granskade kliniker påtalar att tillgången till eftervård är otillräck-
lig och sjukhusledningarna instämmer i att behovet inte täcks. Vissa klini-
ker inom slutenvården har dock ett större behov av eftervård för sina pati-
enter än andra. Medelvårdtiden kan exempelvis öka på grund av att utflö-
det inte fungerar då eftervårdsutbudet är otillräckligt. Sjukhusen påtalar 
                                                      
 
18 SOSFS 2005:27 Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och 

utskrivning av patienter i sluten vård, 3 kap Vårdplanering. 
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också att detta är något man framfört till hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
under en längre tid utan att man tycker att man får gehör för synpunkterna. 
 
Geriatriska kliniker 
Klinikföreträdarna anser att det är mycket svårt att remittera till geriatriken 
för eftervård. Andra intagningskriterier gäller då än vid direktintag. Bl.a. 
krävs att patienten är rehabiliteringsbar. En konsekvens av att direktintag 
prioriteras inom geriatriken är att det är betydligt svårare för en patient 
som vårdats vid akutsjukhuset att få en plats. ”Det är lättare för en kamel 
att gå genom ett nålsöga än att få in en kirurgpatient på geriatriken.”  
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har förstärkt vårdutbudet inom geriatriken 
med 60 platser från och med september och oktober 2011. Detta är ett steg 
i Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Intagningskriterierna för dessa 
platser har också luckrats upp i syfte att avlasta akutsjukvården. Förstärk-
ningen upplevs dock inte som tillräcklig.  
 
Parallella remisser 
Med anledning av den begränsade tillgången på eftervård är det vanligt 
förekommande att parallella eftervårdsremisser skickas vid utskrivnings-
tillfället i hopp om att snabbare få in patienten, inte minst till geriatriken. 
Så får det inte gå till enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningens riktlinjer. 
Bl.a. leder detta förfarande till extra arbete hos både den som remitterar 
och hos remittenten. 
 
Eftervårdens mottagande 
Från sjukhusens sida anses att kommunen ofta utnyttjar de fem arbetsda-
gar19 som man har på sig för att ordna mottagandet, vilket leder till att 
medicinskt färdigbehandlade patienter upptar vårdplatser. En annan sak 
som uppmärksammats är svårigheten att få kontakt med biståndsbedömare 
i kommunen. De finns att tillgå under kontorstid och är inte alltid så lätta 
att få tag i.  
 
Brister i vårdsamordningen leder till att utskrivningsprocessen inte blir 
optimal. T. ex. innan patienter i hemsjukvården kan åka hem måste huslä-
karen acceptera att överta det medicinska ansvaret. Möjligheten att via en 
kvittering överta det medicinska ansvaret för patienten i ett för detta ända-
mål utformat IT-stöd görs enligt klinikerna inte i önskvärd utsträckning. 
Resultatet blir att patienten blir kvar på vårdavdelningen.  
 

                                                      
 
19 1990:1404 Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och 

sjukvård 
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9. Vad görs inom sjukhusen för att 
förbättra flödet? 

 9.1 Sjukhusens utveckling av den inre 
effektiviteten 

Inom båda sjukhusen arbetar man med att utveckla den inre effektiviteten. För 
att effektivisera patientflödet har man på den övergripande nivån inom 
Karolinska Universitetssjukhuset valt att först arbeta med det akuta flödet, 
därefter det elektiva. Gapet mellan patientens väg i vården och hur patientens 
väg borde vara tas fram. Sjukhuset arbetar med flödesarbete på alla nivåer i 
organisationen. Genom flödesarbetet har den interna dialogen blivit mycket 
bättre och problem uppfattas som mer gemensamma. Den horisontella 
kommunikationen har förbättrats avsevärt. På Danderyds sjukhus har man 
arbetat mycket med flödet för operation och medicinsk service. I ledningssy-
stemet följs t. ex. flödet avseende operation kontinuerligt. 
 
Brett inom klinikerna vid båda sjukhusen pågår olika flödesprojekt med 
processutveckling. Flera kliniker arbetar aktivt med intern processutveck-
ling, där bl.a. arbetsformer, arbetsprocesser och rondrutiner vidareutveck-
las. Vårdtiderna har på flera håll pressats så långt det är möjligt och en rad 
effektiviseringsåtgärder har vidtagits.  

 9.2 Sjukhusens löpande hantering av 
vårdplatssituationen 

Sjukhusledningarna har tillgång till nyckeltal som visar beläggning och 
sammanställningar görs och analyseras. Det finns också rutiner och riktlinjer 
framtagna inom sjukhusen som ska följas vid överbeläggningar och utlokalise-
ringar.  
 
Karolinska Universitetssjukhuset 
Enligt sjukhusledningen har de fleråriga sjukhusavtalen givit bättre förutsätt-
ningar att styra sjukvården inom sjukhuset. Man menar dock att det kan finnas 
risk för att målstyrningen i form av incitament inom hälso- och sjukvården, 
som t.ex. väntetider får för stort fokus.  
 
Det övergripande arbetet med volymer och patientflöden på Karolinska 
Universitetssjukhuset sker genom att underlag om resursallokering tas fram 
inför budgetbeslut i ledningsgruppen. Produktionsstyrningen sker utifrån en 
helhetssyn. Under året följs beläggningssiffror för alla kliniker, riskbedöm-
ningar och avvikelserapporter. Utifrån inrapporteringen framträder ett mönster 
som visar var platssituationen är mest pressad och omfördelning eller utökning 
av platser kan ske. Omfördelning av resurser kan ske under året. T.ex. har en 
omfördelning av resurserna skett mellan klinikerna avseende cancervården. 
Men det är svårt att omfördela resurser under året för lokalerna och den 
tillgängliga personalens kompetens utgör begränsningar.  
 
Fokus ökar på produktionsstyrningen. Den aggregerade beläggningen diskute-
ras i sjukhusledningen månadsvis. Genom flödesarbetet har man fått en mycket 
bättre dialog internt och den horisontella kommunikationen har blivit mycket 
bättre. 
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Tillkomsten av vårdplatskoordinatorer beror på ett reaktivt arbetssätt enligt 
sjukhusledningen på Karolinska Universitetssjukhuset. Vårdplatskoordi-
natorerna ska nu börja arbeta proaktivt, det vill säga identifiera lediga plat-
ser i TakeCare så att de kan nyttjas så snart de behövs.  
 
Danderyds sjukhus 
Sjukhuset anser att lokalerna i dagsläget inte är anpassade till den hälso- och 
sjukvård som bedrivs. Danderyds sjukhus har därför framfört behov av ett nytt 
akuthus för att klara mer vård. Tanken är att akuten, operation och röntgen ska 
inrymmas där, dvs. de specialiteter som är de stora flaskhalsarna. Inga beslut är 
ännu fattade, trots att behovet påtalats under lång tid. Sjukhuset kommer 
försöka öppna nya vårdplatser inom medicinkliniken, där behovet är störst, 
men lokaler saknas. 
 
De fleråriga sjukhusavtalen har givit bättre förutsättningar att styra sjukvården, 
men endast på marginalen. Incitamenten riskerar att få fel styrningseffekter 
t.ex. avseende vårdgarantin. Dessa incitament leder också till att sjukhuset inte 
kan råda över resultatet och styrningen försvåras. Det blir störningar i flödet 
och risk finns för strategiska manipulationer utifrån ekonomiska incitament, 
menar man. (Vårdgarantin kan exempelvis leda till att patienterna prioriteras i 
turordning istället för utifrån vårdbehov, vilket i sin tur kan leda till att 
patienter med relativt större vårdbehov köställs. (vår anm.)) 
 
Ledningsgruppen och klinikcheferna på Danderyds sjukhus AB träffas en gång 
per månad och går då igenom läget avseende beläggning per klinik och på 
övergripande sjukhusnivå. Omprioriteringar avseende produktion sker en gång 
per månad och beslutas av ledningen för sjukhuset. Till stöd för detta finns 
olika IT-system vars indata följs kontinuerligt. Sjukhusledningen uppfattar att 
det finns ett betydligt mer öppet klimat än för några år sedan på sjukhuset. 
Detta leder till ökad tydlighet och att det är lättare att ”ge och ta” mellan 
klinikerna. 
 
På Danderyds sjukhus togs vårdplatskoordinatorerna bort från akutmottag-
ningen och på försök ersattes dessa av ett IT-system, Check-In där fördel-
ningen av lediga vårdplatser och beläggningsläget skulle finnas. Resultatet 
blev att vårdkoordinatorer uppstod på kliniknivå i stället. Planer finns på 
att återupprätta vårdplatskoordinatorer på akutmottagningen då IT-syste-
met ensamt inte fungerade som tänkt. 
 
Danderyds sjukhus tar fram statistik för antalet remisser som kommer fram 
inom sju dagar från utfärdandet. Till tio remittenter vars remisser tar längst 
tid att komma fram har ett återkopplingsbrev skickats ut i förhoppning om 
att remisserna ska komma fram snabbare. 

 9.3 Bedömning av klinikernas flödesarbete  
Varje klinik har bedömts utifrån en modell där revisionskriterierna brutits 
ned i ett antal utvärderingskriterier. Åtta utvärderingskriterier är kopplade 
till revisionskriteriet ”vård i rimlig tid” och elva utvärderingskriterier är 
kopplade till ”effektiv hälso- och sjukvård”, se bilaga 1.  
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3 poäng Fullt ändamålsenliga riktlinjer (styrprinciper) och rutiner finns som 

genomsyrar alla nivåer i organisationen och följs upp 

2 poäng Riktlinjer och rutiner finns på övergripande nivå men tillämpas i 

varierande form och grad 

1 poäng Gemensamma och tydliga riktlinjer och rutiner finns inte. Frågan 

hanteras på olika sätt på praxis basis, på operativ nivå eller inte alls 

 

Måluppfyllelsen avseende utvärderingskriterierna för vård i rimlig tid och 
effektiv hälso- och sjukvård har sedan skattats utifrån ovanstående värde-
ringsskala. Skattningarna grundas på vad som framkommit vid de inter-
vjuer, workshops och webbenkäter som genomförts klinikvis. Det samlade 
resultatet för klinikerna presenteras nedan. I presentationen lyfts de områ-
den/kriterier fram där resultatet sticker ut. 
 
Det bör påpekas att klinikernas resultat, inom flera av de områden/kriterier 
som lyfts fram, påverkas av styrningen på sjukhus- respektive landstings-
nivå. Det kan därför vara knepigt att bedöma en enskild klinik i en särskild 
fråga. Exempelvis är ju klinikernas tillämpning av vårdprogram beroende 
av att det faktiskt finns standardiserade vårdprogram för deras patientgrup-
per. 
 
Hälso- och sjukvård i rimlig tid 
Inflöde  
Utvärderingskriterierna som kopplats till Hälso- och sjukvård i rimlig tid 
fokuserar på kapacitets- och produktionsplanering och inflödet till klini-
ken.  
 
Det kriterium som nått bäst resultat gäller tillämpning av ändamålsenliga 
riktlinjer och rutiner för hantering av överbeläggningar. Sjukhusövergri-
pande riktlinjer, som reglerar agerandet vid överbeläggning och utlokalise-
ring av patienter, finns vid båda sjukhusen. Däremot bedöms dessa tilläm-
pas i varierande utsträckning på kliniknivå. Vid en av de studerade klini-
kerna tillämpar man dock riktlinjerna fullt ut och följer också upp dem. 
 
Det kriterium som fått sämst resultat handlar om tydlig organisering av 
ansvaret för kapacitets- och produktionsplanering. Här finns en betydande 
förbättringspotential. Granskningen visar att det i stor utsträckning saknas 
strukturerade inflödesanalyser, som tydligt beskriver klinikernas kapaci-
tetsbehov, vilket försvårar såväl produktions- som bemanningsplanering. 
Ett utvecklingsbehov föreligger således både vad gäller arbetet med struk-
turerade inflödesanalyser och strategisk kapacitets- och produktionsplane-
ring. 
 
Effektiv hälso- och sjukvård 
Slutenvårdsprocessen 
Av de utvärderingskriterier, som kopplats till Effektiv hälso- och sjukvård 
har ”medelvårdtider på optimal nivå” fått bäst resultat. Kriteriet innebär 
också att inga extra vårddygn skapas till följd av brister i interna rutiner. 
Två kliniker bedöms uppnå den högsta nivån, nivå 3.  
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En faktor som påverkar behovet av vårdplatser är väl fungerande vårdpro-
cesser, varför väl genomarbetade vårdprogram som omsätts i individuella 
vårdplaner är viktiga för att säkerställa effektiva patientflöden. Framtag-
ning av vårdprogram sker på landstings- eller nationell nivå, medan till-
lämpningen är en klinik-/sjukhusfråga. Det har konstaterats i granskningen 
att det för flera diagnoser saknas standardiserade vårdprogram. Tillämp-
ningen av vård- och behandlingsprogram samt individuella vårdplaner och 
-mål är områden som bedömts ha relativt låg måluppfyllelse. Vid fem av 
de undersökta klinikerna saknas individuella vårdplaner med mål för 
slutenvårdsepisoden/vårdtillfället. Vid tre kliniker bedöms standardiserade 
vårdprogram inte ligga till grund för vården. (Det kan dock vara så att 
vårdprogram inte är framtagna.) 
 
Utflöde 
De utvärderingskriterier som fått sämst resultat totalt berör utflödet från 
respektive klinik. När det gäller eftervården är bilden samstämmig. Till-
räcklig och rätt eftervård saknas till stor del liksom effektiva samverkans-
former mellan klinikerna och eftervårdens utförare. Av granskningen 
framgår att behovet av eftervårdslösningar i såväl öppen- som slutenvård 
är påtagligt. Trots detta är det i stort sett ingen av de granskade klinikerna 
som systematiskt kartlägger behovet av eftervård. Detta efterfrågas heller 
inte från sjukhusövergripande nivå där en samlad bedömning rimligen 
borde ske.  
 
Att etablera smidiga utskrivningsvägar gentemot mottagande vårdnivå är 
ett område som måste utvecklas. Genom att varje klinik har en hög pati-
entgenomströmning, med många in- och utskrivningar per dag, är det vik-
tigt att en effektiv och professionell hantering av utskrivningsprocessen 
säkerställs. Det finns ett positivt exempel i studien där särskilt avsatta 
resurser lett till effektivisering. Fyra av de granskade klinikerna saknar 
särskilt avsatta resurser för samordning av patientens fortsatta vård efter 
utskrivning.  
 
De studerade klinikerna vid Danderyds sjukhus har uppnått en genom-
snittlig totalpoäng om 37,2 per klinik av 57 möjliga. För klinikerna vid 
Karolinska Universitetssjukhuset är motsvarande siffra 33,2 poäng per 
klinik.  
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Bilaga1  
Nedanstående tabell visar resultatet per klinik och totalt för revisionskriteriet Hälso- och sjukvård i rimlig tid:, 
 
 Danderyds sjukhus 

(Kliniker) 
Karolinska universitets- 
sjukhuset (Kliniker) 

Utvärderingsskriterium DS1 DS2 DS3 DS4 K1 K2 K3 K4 K5 K6 Tot/ 
Kriterium 
 

1. Kliniken arbetar med prognostiserade bedömningar kring inflöde och behovet av 
slutenvårdsplatser på ett ändamålsenligt sätt 
 

2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 19/30 

2. Prognoser tas fram avseende volymfördelning per diagnosgrupp 
 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19/30 

3. Fastställda riktlinjer och rutiner för produktionsplanering och hantering av inflöde finns som 
understödjer planeringen av hur den samlade slutenvårdskapaciteten ska nyttjas (planering på 
årsbasis, säsong och kommande bokförings/schemaperiod) 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20/30 

4. Riktlinjer och rutiner för hantering av överbeläggningar finns och tillämpas 
 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21/30 

5. Kliniken arbetar på ett strukturerat sätt med vårdplanering på kort och lång sikt 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20/30 

6. Ändamålsenliga rutiner finns för att förhindra att överbeläggning uppstår 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 19/30 

7. Ansvaret för klinikens kapacitets- och produktionsplanering är tydligt organiserat 
 

2 2 2 2 1 2 ´2 2 1 1 17/30 

8. Ändamålsenliga rutiner finns för ett samordnat vårdplatsutnyttjande inom och mellan kliniker 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20/30 

Totalpoäng/klinik 
(max 24) 
 

16 16 16 16 15 15 16 16 14 15 155/240 
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Nedanstående tabell visar resultatet per klinik och totalt för revisionskriteriet Effektiv hälso- och sjukvård: 
 
 Danderyds sjukhus 

(Kliniker) 
Karolinska universitets- 
sjukhuset (Kliniker) 

Utvärderingsskriterium DS1 DS2 DS3 DS4 K1 K2 K3 K4 K5 K6 Tot  
 

1. Definierade vård- och behandlingsprogram för klinikens behovs-/diagnosgrupper finns 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
 

19/30 

2. Standardiserade vårdprogram ligger till grund för planering av vården 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 16/30 
3. Ändamålsenliga rutiner finns för vårdplanering i relation till inskrivning 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20/30 
4. Varje patient har en individuell vårdplan och vårdmål sätts upp för slutenvårdsepisoden 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 15/30 
5. Medelvårdtiden ligger på en optimal nivå och inga extra vårddygn skapas till följd av brister i 
interna rutiner 

2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22/30 

6. Ändamålsenliga rutiner finns för att agera proaktivt inför utskrivning och för att få en hållbar och 
effektiv utskrivnings- process. En plan för utskrivning tas fram redan vid inskrivning  
som kopplas till erforderliga förberedande åtgärder 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20/30 

7. Ändamålsenliga riktlinjer och rutiner finns för samordnad vårdplanering och effektiva riktlinjer 
och rutiner finns för samtliga delar av utskrivningsprocessen 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21/30 

8. Kartläggning sker årligen av behovet av eftervård och smidiga utskrivningsvägar etableras 
gentemot övertagande vårdnivå 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/30 

9. Avtal mellan kliniken och relevanta eftervårdsenheter finns i erforderlig utsträckning och 
motsvarar klinikens och patient- gruppens behov 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/30 

10. Spelregler och partsöverenskommelser mellan kliniken och övertagande vårdgivare är välkända 
och förankrade 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20/30 

11. Kliniken har särskilt utsedda resurser för samordning av patientens fortsatta vård efter 
utskrivning 

2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 16/30 

Total poäng/klinik 
(max 33) 
 

21 21 21 20 18 18 20 16 17 18 190/330 

 



 

Kort om rapporten 
Slutenvårdens överbeläggningar och utlokaliserade 
patienter kräver daglig hantering vid Karolinska 
Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus AB. 
Sjukhusen har gjort en hel del för att effektivisera 
patientflödet men de kan inte, helt på egen hand, lösa 
problemen då patientflödet i slutenvården till stor del är 
systemberoende. Tillgången på eftervård stoppar upp 
utflödet från slutenvården. Samverkan med kommuner och 
övriga eftervårdsenheter behöver förbättras. 
 
Sjukhusen behöver utveckla ett mer proaktivt arbete bl.a. 
genom mer utvecklade analyser av produktions- och 
kapacitetsbehov, även för olika typer av eftervård. 
Tillgängligheten till medicinsk service och operation 
behöver förbättras. En hållbar lösning för patientgrupper 
som ”hamnar mellan stolarna” i den allt mer 
subspecialiserade vården behöver tas fram. Utifrån 
sjukhusens samlade behovs- och produktionsplanering bör 
en dialog mellan sjukhusens styrelser och hälso- och 
sjukvårdsnämnden komma till stånd för att tillgodose 
behovet av kapaciteten inom sluten- och eftervården. 
 




