ÅRSRAPPORT 2018

BB Stockholm

Respekt . Engagemang . Kvalitet

Förord
BB Stockholm AB bedriver sedan 2001 förlossningsvård på Danderyds sjukhus. Företagen
bedriver också tre barnmorskemottagningar, en ungdomsmottagning samt en BVC i
Stockholm. Företaget drivs som ett enskilt bolag samägt av Praktikertjänst AB (51%) och
Danderyds sjukhus AB (49%) under bolagsnamnet Barnbördshuset Stockholm AB. Bolagets
totala omsättning 2018 uppgick under året till 242 983 Tkr (228 237 Tkr). Resultat efter finansiella poster var 5 732 Tkr (5 347 Tkr). Soliditeten vid årets utgång 32 procent (35 procent).
Ökningen av omsättningen under året beror på en ökad ersättning för vård under graviditet
samt för förlossning.
Under år 2018 genomfördes 3 904 förlossningar på BB Stockholm. Antalet inskrivna gravida
på BB Stockholm/BB Familys barnmorskemottagningar minskade något i jämförelse med föregående år och var 2 913 (3 204) gravida inskrivna. Sjutusen sjuhundra tjugoåtta (7728) rådgivningstillfällen för preventivmedel har ägt rum på mottagningarna vilket var något fälle jämfört
med föregående år (7665). BVC ökade under året antal listade barn från 2 369 barn 2017 till
2 504 barn i december 2018.
Syftet med denna årsrapport är att kortfattat redovisa verksamheterna inom bolaget under
2018. Målgruppen är medarbetare, ägare, samarbetspartners, beställare och politiker.
April 2019
Ingela Wiklund
VD

”En stark motivationsfaktor hos oss är
när vi tillsammans med patienten kan
skapa excellens i vården under graviditet
och barnafödande”.
I N G EL A W I K L UND , V D

Mission

Värdeord

En trygg start i livet.

Respekt, engagemang och kvalitet utmärker den
vårdidé som BB Stockholm erbjuder.

Strategi
Genom ett ledarskap som strävar mot samma mål
vill vi lyfta och ta till vara på det engagemang som
finns i vårt företag. För att skapa stabilitet i verksamheten behövs en god och stabil ekonomi. Vi mäter
och följer upp vår verksamhet för att kunna utveckla
BB Stockholm modellen.

Vår värdegrund
Att se människors individuella behov är en grundläggande förutsättning för god vård. I mötet med
patienten är det viktigt att alla medarbetare respekterar varandra och den kompetens var och en bidrar
med i yrkesmässiga möten eftersom det har betydelse för hur den vård vi erbjuder uppfattas.
• Vården hos oss utformas så att patienten/blivande
föräldrar och anhöriga blir sedda och respekterade
oavsett ålder, kön, etnicitet och bakgrund.

Välkomm
en

• I mötet med patienten och anhöriga är vi närvarande, ödmjuka och visar intresse för dennes behov
och frågor.
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Barnavårdscentral

Specialistmödravård

Förlossning
Eftervård

• När vi informerar patienter och anhöriga, försäkrar
vi oss om att informationen når fram. Att patienter
och anhöriga vet vad som ska hända skapar ofta
en känsla av trygghet.
• Genom att värna om andra arbetskamraters och
patienters integritet samt lyssna och visa respekt
för andras kunskap skapas förutsättningar för god
och säker vård.
• För att skapa förutsättningar för kontinuitet i vården strävar vårdteamet efter att vara överens och
arbeta samordnat. Alla anställda ska få samma
information och vara lojal mot fattade beslut.
• Patienterna skall ges möjlighet att vara delaktiga i
beslut som rör vården av dem själva. Personalen
ser och respekterar patientens val.

Medarbetare på BB Stockholm och Family.31
Ekonomi................................................................. 34
Viktiga händelser under året........................... 37

• Självkännedom, engagemang och förmåga till
empati hos vårdpersonalen är viktig för att patienterna ska kunna känna delaktighet och kunna välja.

Framtida utveckling........................................... 38
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Innehåll
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Barnmorskemottagning

• Det första mötet är av betydelse för den fortsatta
kontakten. Därför prioriterar vi detta möte särskilt.
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Inledning

En unik modell för
unika kvinnor

BB Stockholm/Family är en offentligt finansierad
vårdgivare och bedriver vård vid tre barnmorskemottagningar, en ungdomsmottagning samt en
BVC-mottagning, samtliga belägna i Stockholms län.
Slutenvård för förlossning och eftervård bedrivs i
lokaler på Danderyds sjukhus. BB Stockholm/Familys
huvudsakliga uppdrag är att:

Om BB Stockholm-modellen

På BB Stockholm arbetar vi med en
behovsanpassad individuell kvinnovård
som utgår helt och hållet från kvinnans
behov. Detta är BB Stockholm i några
punkter:

• Bedriva mödravård, preventivmedelsrådgivning
och provtagning avseende cytologi vid tre barnmorskemottagningar
• Bedriva antenatalvård, förlossnings- och eftervård.
Detta inkluderar slutenvård under graviditet,
förlossning och eftervård med utökat uppdrag
för vård av prematur förlossning från graviditetsvecka 28.

• Vår arbetsmodell går ut på att bygga upp
en unikt hög kompetens hos våra barnmorskor. Ingen nischas här, istället utbildas
vi inom alla områden.
• Alla barnmorskor arbetar därför utifrån ett
tvärprofessionellt och lärocentrerat sätt.

• Driva en ungdomsmottagning på Ekerö

BB Stockholms ledningssystem baseras på att det
ska vara korta beslutsvägar mellan klinikens ledning
och verksamheten.
I ledningen finns vd, två verksamhetschefer (en
för öppenvård och en för slutenvård), vårdchef,
HR-ansvarig, controller, samt chefbarnmorskor/chefsjuksköterska. Dessa personer utgör en strategisk
ledning för bolaget, totalt tio personer. Två operativa
ledningsgrupper vilka leds av de båda verksamhetscheferna/vårdchef finns för den dagliga ledningen av
verksamheterna inom öppen- respektive sluten vård.
I bolaget finns 190 anställda medarbetare samt ett
visst antal timanställda och konsulter. Förutom vårdpersonal finns stödjande funktioner (anställda) för att
hantera IT, administration och ekonomi.
De områden BB Stockholm/Family arbetat med för
att säkra och utveckla kvaliteten i vården är:

• Bedriva barnhälsovård vid en BVC

• På förlossningen utgår vi från dina behov
som födande kvinna. Det handlar om att se
dig för den du är och hela tiden hålla dig
trygg. Hos oss är det du som föder, inte vi
som förlöser.

• Hög kvalitet i vården
Kvalitetsarbetet som pågår syftar till att förbättra
BB Stockholms förmåga att utföra ett patientsäkert
arbete samt att möta behov och förväntningar från
patienter, samarbetspartners och beställare.

• Vår styrka ligger i att ge en total närvaro,
samtidigt som det råder en ömsesidig
respekt mellan kvinnan och vår personal.

• Patientsäkerhet
• Effektivitet
• Forskning, utveckling och undervisning

Varje kvinna är unik. Och ingen födsel är
den andra lik. Därför är det viktigt för oss att
bygga upp en kvinnocentrerad vårdmodell
som utgår ifrån kvinnors olika behov.
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Patientsäkerhet
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet samt personalens och patienternas klagomål
och synpunkter på kvaliteten är en viktig del av
patientsäkerhetsarbetet.
På BB Stockholm/Family uppmuntras personalen
att rapportera risker och negativa händelser. Detta
sker via enkelt utformade webbformulär (”Flexite”)
och den ansvariga chefbarnmorskan meddelas med
e-post innehållande direktlänk till ärendet för uppfyllande av ansvar.
Uppföljning av varje ärende sker vid ett förutbestämt antal dagar efter genomförda aktiviteter för
att säkerställa att de genomförda aktiviteterna gett
önskat resultat.
Feedback levereras via e-post till rapportören efter
varje aktivitet i processen. Statistik för avvikelserapporteringen levereras automatiskt via periodisk statistik till personer ansvariga för analys. Alla avvikelser
rapporteras och diskuteras på arbetsplatsträffar.

Hantering av klagomål och
synpunkter från andra än personal
Klagomål från patienter och anhöriga tas emot via
ett flertal olika kanaler:
1. Genom e-mail alternativt telefonsamtal till verksamhetschef/chefbarnmorska
2. På varje mottagning och inom slutenvården finns
en brevlåda i väntrummet där synpunkter och klagomål kan lämnas
Klagomål från andra vårdgivare tas vanligen emot
av chefbarnmorska och/eller någon av verksamhets
cheferna samt VD. Alla klagomål hanteras av vårdchef/chefbarnmorska i första hand, verksamhetschef
i andra hand.
All personal ges feedback på klagomål och synpunkter som inkommer samt ges möjlighet att
diskutera enskilda fall. Detta görs regelbundet dels
på morgonmöten på avdelningen dels på arbetsplatsträffar en gång per månad samt individuellt.
Återrapportering till de som framfört klagomålen
görs av den som utreder ärendet.
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Inom slutenvården finns ett patientsäkerhetsteam
bestående av en patientsäkerhets ansvarig läkare
och barnmorska. Teamet ansvarar för att bedöma
avvikelser, samt genomföra händelseanalyser.
Teamet återrapporterar regelbundet till slutenvårdens verksamhetschef och vårdchef, samt är
representerat i slutenvårdens operativa ledningsgrupp.
Synpunkter från patientnämnden, IVO
(Inspektionen för vård och omsorg) och LÖF
(Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) rapporteras till involverad personal.
Samverkan med patienter och närstående
I de flesta situationer där Händelseanalyser genomförs erbjuds patienten och dennes anhöriga/partner
att delta. På BB Stockholms hemsida finns information om vart patienter och anhöriga kan vända sig
med klagomål och synpunkter.
De informeras om att de kostnadsfritt kan vända
sig till Patientnämnden om de inte lyckats reda ut
sina klagomål med chefbarnmorska, vårdchef eller
verksamhetschef.
Via hemsidan informeras patienter och anhöriga
om att de enligt patientskadelagen, personskadereglering kan få ersättning för skador som uppstått i
vården i samband med undersökningar, diagnos och
behandling, inklusive skador som uppstått på grund
av felaktigt använd sjukhusutrustning. De informeras
också om att en skada måste anmälas till LÖF inom
tre år från det att patienten fick kännedom om den.
Patienter som tror att de skadats av läkemedel
som sålts eller lämnats ut i Sverige kan anmäla
detta till Läkemedelsförsäkringen (LFF). Även kända
biverkningar kan ersättas om de är oväntade och
allvarliga.
Varje år upprättas två separata patientsäkerhetsberättelser inom bolaget, en för öppenvård samt en
för slutenvård. Det övergripande målet för patientsäkerhetsarbetet på BB Stockholm är att minimera riskerna för mor och barn under graviditet, förlossning
och eftervård. BB Stockholm arbetar aktivt med
strategier för att uppnå detta genom förebyggande
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arbete, egenkontroll och noggrann utredning och
analys av alla händelser som fått, eller kunde ha fått,
ett negativt utfall.
Under 2018 har BB Stockholm fortsatt att bedriva
fortlöpande utvecklingsarbete i projektgrupper
för att minska undvikbara kejsarsnitt, stora bristningar och stora viktnedgångar hos nyfödda barn.
Personalen har utbildats i bland annat i CTG-tolkning
och tränats i Neo-HLR. I slutenvården hålls varje

morgon ett morgonmöte då all personal samlas.
Syftet med mötet är att samtliga medarbetare
ska få en överblick över avdelningen och det är
ett tillfälle för erfarenhetsutbyte, utbildning och
reflektion. Falldragningar görs och medarbetarna
får ökad kunskap inom dessa specifika områden.
Patientsäkerhetsrelaterade mål och utfall för slutenvården 2018 presenteras i tabell 1, öppenvårdens
mål och utfall presenteras i tabell 2.

Tabell 1. Patientsäkerhetsrelaterade mål och utfall 2018 för slutenvården.
Område

Målvärden

Uppföljning

Kejsarsnitt, Robson klass 1a

<7.5%

8.1%

Minska totala antalet sfinkter-rupturer

<1.5%

2.6%

CTG-utbildning godkänd vartannat år
för läkare och barnmorskor.

100%

Läkare 93% (14 av 15 st)
BM 93% (62 av 67 st)

Effektiv och säker rapportering mellan
skiften, införande av nya rutiner

Förbättrad arbetsmiljö

Enkät visar klart förbättrad arbetsmiljö

Mentorsprojektet för introduktion av
nyutbildade barnmorskor

Minskad belastning för nyutbildade
barnmorskor

BBS har deltagit i projektet, som ännu
ej är utvärderat i sin helhet. Projektet
kommer att fortgå under 2019,
utvärdering blir tidigast 2020.

Minska stora viktnedgångar hos nyfödda
barn den första levnadsveckan

<4.5%

4.6%

Stickprov avseende intrång i datajournal

2/ mån i Obx

8–10/mån i TC

Uppfyllt mål i både Obx & TC.

Läkemedelsförväxling

0

0

Träning i akuta obstetriska och neonatala
situationer för all personal

Vartannat år

Pågår
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För att säkerställa att klinikens strategier för en god patientsäkerhet fungerar har stickprov utförts för kontroll av korrekt journalhantering, följsamhet
av hygienregler och signering av CTG och riskbedömning. Medicinskt utfall
samlas in varje månadsslut och resultatet presenteras på APT.

Tabell 2. Patientsäkerhetsrelaterade mål och utfall 2018 för öppenvården.
Målvärden

Uppföljning

Rutinkollen av journalgranskning

Alla mottagningar två ggr per år

100 %

Anställda i arbete med händelseanalys

3

3 personer. En läkare och
två barnmorskor

Stickprov avseende intrång i datajournal

1 per enhet och månad,
totalt 72 stickprov/år

Utförd ua

- Användande av avvikelser rapport

10

16

- Antal hembesök från BVC

60%

67%

Mål och strategier för patientsäkerhet kommande år
Öppenvård
Under 2019 kommer verksamhetens mål kontinuerligt att följas upp. En barnmorska kommer att arbeta
en dag i veckan med vårdutveckling, både för att
utveckla vården men också utbilda personal inom
bäckenbotten skador. Ytterligare en barnmorska är
anställd med utbildning i patientsäkerhetsarbete.

totala kejsarsnittsfrekvensen med fokus på gruppen
”Robson 1 a”, d.v.s. vid spontan förlossningsstart
hos förstföderska med foster i huvudbjudning kommer bibehållas. Andelen stora viktnedgångar hos
nyfödda barn första levnadsveckan ska minskas.
Dessutom även i fortsättningen kommer alla medarbetare erbjudas utbildningsdagar fyra gånger per år.

Slutenvård
Flera projekt pågår och kommer att fortsätta 2019.
Bemanning av barnmorskor kommer att utökas för
att bibehålla en god patientsäkerhet även vid hög
belastning. Arbetet med att förebygga bäckenbottenskador hos mamman i samband med förlossningen kommer att fortsätta. Målet att sänka den
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Miljö
BB Stockholm strävar efter att minimera miljöriskerna
verksamheten kan orsaka.
Lustgasdestruering mäts på årlig basis. En av de
vanligaste läkemedel som används i förlossningsvården är lustgas (N2O). Lustgas är, i likhet med
andra läkemedel, förknippat med vissa biverkningar. En procent av Sveriges totala lustgasutsläpp kommer från sjukvården och med dagens
reningsteknik kommer denna form av utsläpp att
minska drastiskt. Lustgas används som smärtstillande medel. Genom inandning går lustgasen in i
kroppen och den smärtstillande effekten uppnås.
När lustgasen andas ut klingar effekten av direkt.
Lustgasen förbrukas ej i kroppen och andas därför
ut som lustgas. Det är vid patientens utandning
som vårdpersonal kan komma i kontakt med lustgasen. Arbetsmiljöverket har satt upp riktlinjer, sk.
hygieniska gränsvärden, för hur mycket lustgas
vårdpersonal får exponeras för. Om dessa riktlinjer
följs anses lustgasen dock inte skadlig. Idag visar
de flesta mätningar att vårdpersonalens exponering
ligger klart under de hygieniska gränsvärdena.
Det är relativt enkelt att minska koncentrationen
av lustgas i den omgivande luften. Att se över ventilation, minska läckage, använda dubbelmasker,
informera patienter och personal samt se till att
förlossningsrummen möbleras så att personalen
arbetar nära friskluftsuttagen är åtgärder som kan
medverka till att riktlinjerna för de hygieniska
gränsvärdena uppnås. Danderyds sjukhus (inklusive BB Stockholm) har åtgärdat brister i centralgassystemet. Lustgasutsläppet uppmättes 2018 till
311 g/förlossning. Riktvärdet är satt till vilket är
350 g/förlossning i SLL. Lustgasutsläppet till omgivningen motsvarar 3 700 kg.
Redan under 2010 miljöcertifierades
BB Stockholms/Familys mottagningarna enligt
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ISO14001. En re-certifiering genomfördes under
hösten 2018 enligt ISO 14001:2015. Att vara
Miljöcertifierad är ett krav för auktoriserade mottagningar. Slutenvården i bolaget certifierades i
början av 2017 och avklarade både steg ett och två
i denna process. Under 2019 ska de båda certifieringarna övergå till ett gemensamt för öppenvård
och slutenvård. De områden miljöarbetet fokuserats på är:
• Användning av energi
• Utsläpp av CO2
• Förbrukning av papper
• Förbrukning av plast
• Elektronik
• Förskrivning av läkemedel
• Osorterat avfall
• Inköp av dagligvaror (50 % av varorna
ska vara miljömärkta)
• Information om miljöbesparande val till
nyblivna föräldrar
Samtliga medarbetare har gått utbildning i läkemedlens påverkan på miljön. Information om hur
det går att undvika utsläpp av hormoner i luft och
vatten ges i hela vårdkedjan UM (ungdomsmottagningen) till BHV (barnhälsovården). Syftet är att
medvetandegöra personal och besökare om hur de
kan påverka miljön. Ytterligare samlas p-stavar och
hormonspiral som extraheras i särskild uppsamling
och skickas för separat destruktion. Ytterligare ett
miljömål är påbörjat – att minska pappersförbrukningen på BVC genom att rekommenderade bro-
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”Vårt mål är att skapa en attraktiv, effektiv
och trygg arbetsplats.”
schyrer och information ska hämtas som PDF:er
via hemsidan. Dubbelsidigt tryck i samtliga kopiatorer är ett led i att minska pappersförbrukningen.
Inom slutenvården är ett 2019 års miljömål att 50
procent av matinköpen ska vara ekologisk. Vidare
strävar vi efter att ställa krav på miljövänliga varor
och tjänster hos leverantörer.
På BB Stockholm strävar efter att alltid följa
lagar, förordningar och myndigheters miljövillkor.
Regelbundet diskuteras miljöarbetet med medarbetarna som också deltar i diskussion om förbättrings
idéer. BB Stockholm försöker att hushålla med
resurser och minimera avfall samt förhindra föroreningar i miljön. BB Stockholm strävar efter att
begränsa användningen av kemikalier och miljöfarliga ämnen samt att begränsa användningen av
miljöstörande läkemedel.
Vi har som mål att utveckla och förbättra bolagets miljöresultat. Vid inköp av produkter och
tjänster strävas efter största möjliga miljöhänsyn.
BB Stockholm strävar efter att begränsa användningen av kemikalier och miljöfarliga ämnen samt
att begränsa användningen av miljöstörande läkemedel. Miljöarbetet integreras i det löpande arbetet
med kvalitetsutveckling. Vid inköp av utrustning,
förbrukningsmaterial och tjänster tas hänsyn till om
produkten/tjänsten belastar miljön. Detta sett ur
ett helhetsperspektiv och i relation till tillgängliga
alternativ. Vår strävan är att årligen följa upp att
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miljö- och arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt
och integrerat i kvalitetsarbetet, samt att miljökompetens skapas och upprätthålls.
Arbetsmiljö mål

BB Stockholm strävar efter att ständigt förbättra
medarbetarnas arbetsmiljö och arbetsförhållanden.
Vårt mål är att skapa en attraktiv, effektiv och
trygg arbetsplats. På BB Stockholm ska alla medarbetare ta ett personligt ansvar för miljön. Företaget
ska präglas av en intern samverkan i det förebyggande arbetet med miljö- och arbetsmiljöfrågor.

”Syftet är att medvetandegöra personal och besökare
om hur de kan påverka
miljön.”
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Ledningssystem och dokumentation
Kommunikation, dokumentation och informationsöverföring är ett riskområde i vården. Det kan både
handla om brister i kommunikationen mellan vårdpersonal och patient, och bristande informationsöverföring mellan olika aktörer i vårdprocessen kring
en patient. Det finns risker för patientsäkerheten
om det brister i informationsöverföringen mellan de
olika yrkesutövare som deltar i vårdprocessen kring
en patient. Det kan handla om kommunikationen i
vårdteamet kring patienten, och kommunikationen
mellan olika vårdlag, vårdenheter och vårdgivare. Det
handlar även om informationsöverföring i form av
remisshantering, provsvarshantering och journaldokumentation.
I ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete säkerställs att det finns rutiner för handläggning och dokumentation av utförda vårdåtgärder.
Utgångspunkten är all dokumentation sker i beaktande av sekretess och en rättssäker hantering.
De journaldata system som kliniken använder är
Obstetrix, Orbit samt TakeCare. Kontroll av loggar i
det IT baserade journalsystemet görs systematiskt
och regelbundet.
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data
Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt
deras rätt till skydd av personuppgifter. Registrering
och behandling av personuppgifter är på många
områden nödvändig för en fungerande verksamhet,
men enligt grundlagen ska individer skyddas mot
kränkning av den personliga integriteten då uppgifter
databehandlas. Datainspektionen har fått uppgiften
att verka för att skyddet fungerar. BB Stockholm/
Familys rutiner för hur informationsöverföring ska
ske bygger på följande principer:

14 | 40

• En standard för hur patientinformation ska förmedlas mellan olika vårdgivare och arbetsskift, har
fastställts.

”Genom att bli förälder blir länken till det
förflutna och vår framtid väldigt uppenbar.”

• Organisationen är utformad så att det alltid finns
någon ansvarig bland vårdpersonalen som har
uppdaterad information om patientens status,
behandlingsplan, läkemedelsbehandling och aktuella åtgärder.
• Alla medarbetare strävar efter att få varje patient
delaktig i hennes vårdplanering.
• Vi strävar efter att avsätta tillräckligt med tid för
vårdpersonalen att ställa och svara på frågor.
• I samband med utskrivning av en patient från slutenvården förses både patienten dennes partner
och nästa vårdgivare med information om utskrivningsdiagnos, information om deras nyfödda barn,
eventuella provresultat på mor och barn samt
information om amning/uppfödning av barnet.
Patienterna erbjuds sina egna journalkopior från
vårdtillfället. Inom öppenvården har alla patienter
tillgång till sina egna journaler via 1177.
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Öppenvård BB Stockholm Family
Barnmorskemottagningarna
BB Stockholms barnmorskemottagningar arbetar
totalt 22 barnmorskor, tre undersköterskor och fyra
läkare samt en administratör.
Under 2018 hade Barnmorskemottagningen 2 913
inskrivna gravida (3 204) vilket motsvarar en minskning med 291 inskrivna. Bakgrunden till detta är
framförallt att mottagningen på Kungsholmen under
ett par månader haft svårt att upprätthålla full verksamhet i samband med en hög personalomsättning
och man minskade därför antalet inskrivna med 282
i jämförelse med föregående år från 1 523 till 1 241.
Mottagningen i city hade under året 1414 inskrivna
(1448) vilket är 34 färre jämfört med föregående år.
Mottagningen på Ekerö däremot skrev in något fler
jämfört med föregående år 258 (233) gravida vilket
är en ökning med 22 gravida jämfört med 2017
(tabell 3).
Sjutusen sjuhundra tjugo åtta (7728) rådgivningstillfällen för preventivmedel har ägt rum på barnmorskemottagningarna vilket var något fälle jämfört med
föregående år (7665).
Tabell 3. Antal inskrivna på
barnmorskemottagningarna 2014 till 2018
2018

2017

2016

2015

2014

258

233

251

250

247

Kungsholmen

1 241

1 523

1 566

1 472

1 407

City

1 414

1 448

1 366

791

598

Totalt

2 913

3 194

3 183

3 160

3 297

Ekerö

På barnmorskemottagningarna får alla patienter en
inskrivnings tid mellan vecka 8–12 i graviditeten.
Utrymme för akutbesök finns. Exempel på sådana
besök kan vara misstanke om stigande blodtryck,
graviditetsrelaterade smärtor eller liknande. Av de
inskrivna på mottagningarna utgörs 50 % av förstföderskor. Avsatt tid för inskrivning är 90 minuter, för
rutinbesök 30 minuter. För besök hos läkare är 30
minuter avsatt. Alla barnmorskemottagningar kan
erbjuda besök hos obstetriker.

16 | 40

Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 18

Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 18

17 | 40

Föräldrautbildning/förlossningsförberedande
kurser och uppföljning
Kurser i förberedelse inför förlossning, amning och
den första tiden med det nyfödda barnet erbjuds
alla blivande föräldrar på BBS Familys mottagningar.
Del 1. ”Födandet”, hålls av barnmorskor från
BB Stockholms förlossning i aulan på Danderyds
sjukhus. Del 2. ”Då barnet är fött”, ”Första tiden
efteråt och amning”, hålls av barnmorskor från BB
Stockholm Familys barnmorskemottagningar på
Kungsholmen. Kurs för omföderskor hålls vid ett
tillfälle på Kungsholmen. Information om kroppens
förändringar under graviditet med fokus på bäckenbotten erbjuds i graviditetsvecka 15 på samtliga
mottagningar. Totalt har 141 kurser genomförts.
Eftervårdsprojektet som innebär telefonuppföljning
med alla efter förlossning sker på samtliga mottagningar. Under senare delen av 2018 startades bäckenbotten kurs i grupp för kvinnor som fött barn.
På barnmorskemottagningen på Kungsholmen drivs
ett SKL-finansierat projekt med samtalsstöd till förlossningsrädda gravida.

Övrig verksamhet vid
barnmorskemottagningarna
Under året har 7 727 (7 122) cytologprover tagits
på barnmorskemottagningarna. Detta motsvarar en
ökning med totalt 605 provtagningar jämfört med
föregående år (Tabell 4).

På barnmorskemottagningarna bedrivs också
preventivmedelsrådgivning, utprovning av preventivmedel, test för könssjukdomar, samt graviditetstester. Totalt genomfördes under året 7 028 (7 665)
preventivmedelsbesök hos barnmorska (Tabell 5).

Tillgänglighet
Samtliga mottagningar inom BB Stockholm har
öppettider enligt krav från beställare mellan klockan
08:00–17:00, måndag–torsdag samt klockan 08:00–
16:00 på fredagar. Dessutom erbjuder samtliga mottagningar drop-in samt minst en kvällsöppen mottagning per vecka. Mottagningen på City har kvällsöppet 3 dagar/vecka, Kungsholmen har kvällsöppet
2 dagar/vecka. Ekerö en dag/vecka.
Medicinsk kvalitet - Mödrahälsovård
De krav på medicinsk kvalitet som ställs på mödrahälsovården (MHV) bygger på att vården ska vara
kunskapsbaserad och ändamålsenlig. Vården ska
med andra ord vara evidensbaserad och formas för
att möta den individuella patientens behov på bästa
möjliga sätt. För att åstadkomma en verksamhet
med ekonomisk balans krävs att prestationen, utförd
och beställd vård sätts i relation till vissa nyckeltal.
De nyckeltal som följts upp på barnmorskemottagningarna är:
• Kundnöjdhet
• Följsamhet vid rapportering till graviditetsregistret
• Rutinkollen en webbaserad journalgranskning i
samarbete med LÖF (Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag)

Tabell 5. Preventivmedelsbesök 2014 till 2018
Tabell 4. Cytologprover 2014 till 2018
Mottagning
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Kungsholmen

Ekerö

City

Mottagning

Kungsholmen

Ekerö

City

Totalt

Totalt

2018

3 081

1 038

2 909

7 028

2017

3 559

1 194

2 912

7 665

2018

2 718

1 122

3 787

7 727

2017

2 084

1 184

3 854

7 122

2016

3 836

1 511

3 254

8 601

3 621

1 255

1782

8 197

2016

2 243

1280

4 321

7844

2015

2015

2 237

1353

2 250

7023

2014

3 525

1 280

1 277

8 662

2014

2 092

1180

1668

6 585

2013

3 278

1 267

1 004

8 328
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Ungdomsmottagningen på Ekerö
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Målet med verksamheten vid Ungdomsmottagningen
på Ekerö är att stärka ungdomar i deras identitetsoch personlighetsutveckling och inriktas mot att
förebygga och tidigt upptäcka fysisk och psykisk
ohälsa. Ge råd och stöd vid sociala problem samt
behandla vissa sjukdomar. Ungdomar som har visat
tecken till ogynnsam utveckling skall följas med
särskild uppmärksamhet. Oönskade graviditeter och
sexuellt överförda infektioner ska särskilt förebyggas. Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
perspektiv ska genomsyra hela verksamheten.
Allt fler ungdomar än tidigare, har en mycket problematisk och ofta komplicerad livssituation som
gör att de kräver mer resurser. De som besöker
ungdomsmottagningen idag jämfört med för några
år sedan har ofta en mer komplicerad problematik
och inte sällan olika neuropsykiatriska diagnoser och
sociala fobier. Många har misslyckats i skolan och
uttrycker att de känner sig värdelösa.
Ungdomsmottagningen har öppet alla dagar i
veckan med ”drop in” en dag samt en eftermiddag

i veckan. Även kvällstid erbjuds en dag i veckan.
Under 2018 hade ungdomsmottagningen öppet hela
sommaren och totalt genomfördes 3 381 besök på
mottagningen (tabell 6). På mottagningen arbetar
en barnmorska heltid med stöd från barnmorskemottagningen på ”Drop in”. Kuratorstjänsterna har
utökats till två heltider, båda anställda av Ekerö kommun. Utöver detta finns tillgång till specialist inom
gynekologi för flickor/unga kvinnor cirka 17 timmar
i månaden. Läkarmottagning för killar har etablerat
sig under 2018. Vårdcentralen på Ekerö bemannar
med en distriktsläkare med fortbildning i venereologi
ca 2–4 timmar/tredje vecka. En stor del av arbetet
består i förebyggande och hälsofrämjande arbete
för målgruppen ungdomar 12–23 år. För att kunna
arbeta förebyggande krävs att så många ungdomar
som möjligt kommer i kontakt med ungdomsmottagningen och det sker genom att elever kommer till
mottagningen eller att personal från mottagningen
besöker skolor i kommunen

Dec

Figur 1. Antal listade barn på BVC från 2016 till 2018

BVC
På BVC arbetar åtta sjuksköterskor. Barnläkare anlitas som konsult 1–2 dagar per månad efter behov.
Mottagningen har dessutom under året haft ett samverkansavtal med Fridhemsplans vårdcentral avseende allmänläkare som kommer och genomför läkarundersökningar 2–3 dagar i veckan. BB Stockholms
barnavårdscentral har de senaste två åren ökat
antalet inskrivna barn successivt. Detta har varit en
utmaning för medarbetarna på mottagningen. BVC
har kontinuerligt ökat antalet listade barn de senaste
åren och hade under 2018 2 504 (2369) barn listade
på mottagningen (figur 1).		
BVC erbjuder:
• Amningsstöd under hela amnings perioden
• Hembesök som första besök efter
hemkomsten från BB
• Föräldrastöd, individuellt och i grupp

20 | 40

• Regelbundet bokade sjuksköterskebesök

Tabell 6. Besök vid ungdomsmottagningen på Ekerö

• Barnläkarundersökningar / Team besök
• Telefonrådgivning

Barnmorska

2018

2017

2016

2015

2014

1562

1545

1537

1487

1513

• Samtal om hälsa, kost, rörelse, stimulans
och livsstil

Läkare

233+38

224

170

121

107

• Samtal om hur du förebygger barnolycksfall
i alla åldrar

Kurator

1548

1003

936

1082

1045

Totalt

3381

2862

2 643

2 690

2 665

• Vaccinationer enligt Socialstyrelsens
vaccinationsprogram
• Hälsoundersökningar enligt Barnhälsovårdens
basprogram
• Samtal om barns utveckling, språk och behov
• Remisser vid behov till olika specialister
Mottagningen samverkar med BUP, andra
specialistläkare, dietist och logoped
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Slutenvård
På ungdomsmottagningen på Ekerö är personalen
utbildad i motiverande samtal (Ml) och de är också
diplomerade vägledare enligt ICDP (International
Child Development Programme).
Ekerö ungdomsmottagning är HBTQ diplomerade
tillsammans med Barnmorskemottagningen.
Ekerö Kommun hyr lokal på ungdomsmottagningen för "MiniMaria" verksamhet. På denna mottagning
arbetar en sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri. Även kommunens fältverksamhet samarbetar
med ungdomsmottagningen bland annat vid skolbesök.
Två gånger per termin hålls ett samarbetsmöte
mellan Socialtjänst, Maria Ungdom, Mini Maria och
Ungdomsmottagningen för att följa upp hur verksamheten fortskrider och för att säkerställa att samarbetet fungerar.
Antal pojkar som besökte kuratorn 2018 var 31,9%
av alla kuratorsbesök.
Smittspårning av klamydia görs på alla med positivt svar. Behandling och partnerspårning görs på
mottagningen, en inte alltid så lätt uppgift då personen ifråga haft många partners eller om han/hon
inte har tillräckliga uppgifter på sin/sina partners.
En partnerspårning kan pågå i flera månader. Parter
spårningen går 6 månader tillbaka i tiden ibland upp
till ett år. Provtagning, behandling och smittspårning
är kostnadsfri. Antal klamydiaprover 503 (419) varav
42 (26) var positiva. Mycoplasmaprover 183 (121)
varav 25 (15) positiva och 267 (152) gonorré prover.
Ett prov taget under året visade positivt för gonorré.
Gruppbesök
UM har gruppbesök från eller på skola, särskola,
behandlingshem osv. Dessa sker i årskurs 6,7,8
och 9 vid sex skolor. Tjugofem grupper har besökt
ungdomsmottagningen från skolklasser, 11 besök av
barnmorska och kurator i klasser på skolan.

Specialistmödravård, antenatalvård och förlossningsvård
gravida. Detta innebär att det blir svårare att hänvisa
patienter mellan klinikerna. Under sommaren 2018
var tillgången på barnmorskor en stor utmaning
för BB Stockholm och ledde till att listade kvinnor i
större utsträckning än tidigare hänvisades till andra
kliniker. Under år 2018 genomfördes 3 904 förlossningar (3 971) på BB Stockholm (figur 2).

Trots en utebliven ökning av antalet gravida i länet
präglas förlossningsvården i Stockholm fortfarande
av brist på förlossningsplatser och mest kritisk blir
situationen under sommarmånaderna då medarbetarna på alla kliniker i Stockholm måste få en semester. BB Stockholm är en mycket populär klinik bland
de blivande föräldrar i länet med hög andel listade
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Figur 2. Förlossningar 2014 till 2018.
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Medicinsk kvalitet - slutenvård
BB Stockholm har sedan kliniken startade sin verksamhet kunnat visa låg andel komplikationer med en
jämförelsevis låg andel kejsarsnitt. Utvecklingen av
andelen kejsarsnitt följs med särskilt stort intresse.
De senaste åren har kejsarsnittsfrekvensen i Sverige
stabilt legat kring 17 procent.

Samarbetet mellan operation, anestesi, labb samt
kvinnokliniken på Danderyds sjukhus fungerar bra.
Medicinskt utfall sammanfattas i tabell 7.

Tabell 7. Medicinskt utfall 2017 – 2018
2018

%

2017

%

3 904

–

3 971

–

–

74,7

–

74,3

Kejsarsnitt

776

19,9

759

19,1

Varav akuta

383

384

Varav planerade

424

375

VE/Tång

209

7,3

260

6,6

Sätesförlossning

137

0

133

0

Vaginala

12

7,5

10

7,5

Tvillingar

47

–

33

–

Vaginala

28

45,4

17

52

5

0,1

4

0,1

77

2,7

116

3,5

Kejsarsnitt

3,5

–

3,4

–

Vaginalförlösta

2,3

–

2,3

–

Antal förlossningar
Andel normala förlossningar

IUFD/Perinatal och
neonatal dödlighet
Grad III- och IV-bristningar
% av vaginala förlossningar
Medelvårdtid (dagar)
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Robson klassifikation
Robsons är ett klassifikationssystem för att möjliggöra jämförelser av kejsarsnitt i 10 grupper. Utfallet
i denna klassifikation följs år från år och jämförelser
med andra förlossningskliniker sker årligen. Den
mest intressanta gruppen att göra jämförelser i är
friska fullgångna förstföderskor med spontan start
av förlossningsarbetet. Liksom övriga kliniker inom
Stockholms läns landsting har BB Stockholm haft en
högre andel kejsarsnitt i denna grupp jämfört med
övriga riket men vi har nu valt att göra en mer strukturerad satsning för att minska antalet undvikbara
kejsarsnitt i denna grupp. Målvärden är satt till 7,5%
vilket motsvarar genomsnittsvärdet i Sverige 2015.
Från 2015 då arbetet startade till 2018 kan vi se en
minskning av kejsarsnitt i denna grupp från 10,4%
då arbetet med att minska andelen kejsarsnitt startade till 8,1 under 2018. Utfallet i denna grupp följs
varje månad och falldiskussioner görs i samband
med morgonmöten.

Poliklinisk verksamhet
Besöken på denna mottagning handlar också ofta
om ställningstagande till förlossningssätt och individuell planering av kvinnans förlossning. På mottagningen handläggs även vändningsförsök då barnet
ligger i sätesändläge. Vid överburenhet kommer
gravida till mottagningen för ställningstagande för
igångsättning av förlossning.
För kvinnor med förlossningsrädsla och/eller behov
av individuell vårdplanering inför förlossningen finns
möjlighet att komma till barnmorska eller läkare för
samtal. Antalet samtal varierar mellan 1–3 besök.
Under 2018 öppnade slutenvården en kombinerad
ultraljuds och specialistmödravårds mottagning med
4-5 besök per dag. Vid denna mottagning kan gravida erbjudas en sammantagen bedömning av ultraljudsundersökningen i kombination med eventuella
andra tillstånd (t.ex. hennes blodtryck) av samma
läkare. Detta förbättrar patientsäkerheten för den
gravida eftersom hon inte behöver träffa två olika
vårdgivare för samma tillstånd.

Specialistmödravård
Specialistmödravården tar emot blivande mammor
med graviditetskomplikationer och sjukdomar som
påverkar graviditeten. Mottagningen tar också emot
kvinnor för akut poliklinisk kontroll på grund av till
exempel minskade fosterrörelser, misstanke om
vattenavgång eller sjukdomssymtom och komplikationer efter hemgång. I samband med att BB Sophia
stängde ökade listningarna hos oss och därmed
skedde också en kraftig ökning på specialistmödravården. Efter att listningstak införts under 2017 har
andelen besök på mottagningen stabiliserats.
Den polikliniska verksamheten på BB Stockholm
består också av samtals mottagning, en ultraljudsmottagning samt en barnläkarmottagning. Under
året gjordes totalt (8 438) polikliniska besök på BB
Stockholm.
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Styrkort

Kunder

Utveckling

Mission
En trygg start i livet.

Processer

Strategi
Genom ett ledarskap som strävar mot samma
mål vill vi lyfta och ta till vara på det engagemang som finns i vårt företag. För att skapa
stabilitet i verksamheten behövs en god
och stabil ekonomi. Vi mäter och följer upp
vår verksamhet för att kunna utveckla BB
Stockholm modellen.

Medicinskt
utfall

Medarbetare

Värdeord
Respekt, engagemang och kvalitet utmärker
den vårdidé som BB Stockholm erbjuder.

Strategiska mål

Framgångsfaktorer

Mått och resultat

95% värderade vården som mycket bra

Kundernas delaktighet och inflytande

Årliga patientundersökningar

90% Kundnöjdhet VAS >7–10 (SL)

Respekt, Engagemang och Kvalitet i
alla situationer

Statistik via patientjournaler

Minst fyra publicerade vet rapporter/år

Aktivitet inom forskning och utveckling

Antal publicerade vet artiklar

Med audit 4 ggr/år

Antal audit

Minst ett pågående utvecklingsprojekt/år

Kontinuerligt utvecklingsarbete

Genomförda och initierade
kvalitetssäkringsprojekt

100% har gjort LäkMil utb i ÖV

Uppföljning av chefer vid
medarbetarsamtal

Utfall årligen

100% av läk o bm i SV genomgången
CTG utb v.a år

Uppföljning av chefer vid
medarbetarsamtal

Utfall vartannat år

100% av läk, bm, USK genomgången
Neo HLR utb SL/årl

Uppföljning av chefer vid
medarbetarsamtal

Utfall vartannat år

<7,5% kejsarsnitt i Robson 1

Genomgång av akuta kejsarsnitt

Årligt utfall av Robson 1 statistik

<3,5% Sfinkter skador grad 3 o 4
hos förstföd

Genomgång av utfall per tertial

Årlig statistik

Andel barn som helammas vid
utskrivning?

Fortsatt fokus på amning under
graviditeten (FUB).

Årlig statistik

>85% nöjda medarbetare (0-5)

Medarbetares delaktighet och inflytande
i sitt arbete

Årlig medarbetarundersökning

Kompetensutveckling minst 2–4 ggr/år
för alla medarbetare

Strategiskt planerade utbildningsdagar

Uppföljning 1 gång per år

Personalomsättning <12%

Bra arbetsmiljö

Uppföljning årligen

Alla medarbetare väl informerade

Intern info från ledningen minst
2 ggr/månad

Uppföljning varje månad

om företaget

Uppföljning årligen

VD deltar på arbetsplatsträff minst 2 ggr/år

Organisation

Aktivt miljöarbete

Alla har kunskap och engagemang
kring miljöfrågor

Bibehållet certifikat

Årlig patientsäkerhetsrapport

Medarbetare engageras i
patientsäkerhetsarbete

Patientsäkerhetsrapport klar den 1/3

Rörelseresultat bolaget 3%

Minst 125 inskrivna/bm/heltid i ÖV

Uppföljning varje månad

2 000 inskrivningar BVC i ÖV

Uppföljning varje månad

330 förlossningar/månad

Uppföljning varje månad

Ekonomi
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Fem medarbetare på BB Stockholm har under 2018 publicerat
åtta vetenskapliga rapporter och kommentarer

Elvander C, Ahlberg M, Edqvist M, Stephansson O.
Severe perineal trauma among women undergoing vaginal birth after cesarean delivery: A population-based cohort study.
Birth. 2018 Oct 22

Iacobaeus C, Andolf E, Thorsell M, Bremme K,
Östlund E, Kahan T.
Cardiac function, myocardial mechano-energetic
efficiency, and ventricular-arterial coupling in normal
pregnancy.
J Hypertens. 2018 Apr;36(4):857-866.

Lindblad Wollmann C, Ahlberg M, Saltvedt S,
Johansson K, Elvander C, Stephansson O.
Risk of repeat cesarean delivery in women undergoing trial of labor: A population-based cohort study.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2018 Dec;97(12):15241529

Iacobaeus C, Andolf E, Thorsell M, Bremme K,
Östlund E, Kahan T.
Reply.
J Hypertens. 2018 Aug;36(8):1770-1771.

Wiklund I, Malata AM, Cheung NF, Cadée F.
Wretler S, Nordström L, Graner S, Holzmann M.
Risk factors for intrapartum acidemia - a cohort
study.
J Matern Fetal Neonatal Med. 2018
Dec;31(24):3232-3237.

Forskning, utveckling och
undervisning i hela företaget

Iacobaeus C, Kahan T, Jörneskog G, Bremme K,
Andolf E, Thorsell M.
Pregnancy-associated plasma protein-A is positively correlated with first-trimester skin microvascular
reactivity.

Appropriate use of caesarean section globally requires a different approach.
Lancet. 2018 Oct 13;392(10155):1288-1289.

Wiklund I, Wiklund J, Pettersson V, Boström AM.
New parents' experience of information and
sense of security related to postnatal care: A systematic review.
Sex Reprod Healthc. 2018 Oct;17:35-42.

Ultrasound Obstet Gynecol. 2018 Mar;51(3):361-367
En viktig framgångsfaktor för BB Stockholms verksamhet är att vården bedrivs enligt evidensbaserade
principer. För att möjliggöra detta har BB Stockholm
valt att på olika sätt uppmuntra anställda att ta del av
den forskning som bedrivs, nationellt och internationellt inom verksamhetsområdet.
En utvecklingsfaktor är att också vara en aktör
som deltar i verksamhetsförlagd undervisning av
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blivande barnmorskor, specialistsjuksköterskor och
läkare. Att bedriva både kvalitetssäkringsprojekt och
forskning är ytterligare en strategi för att möjliggöra
att vården som bedrivs är av hög kvalitet. Sex läkare
samt tre barnmorskor i företaget är disputerade, en
anställd läkare är doktorand vid Karolinska Institutet.
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Medarbetare på BB Stockholm och Family

Några av de pågående forskningsprojekts och
kvalitetsprojekt i slutenvården

Kvinnors upplevelse av kejsarsnitt under
1970–80-talet – en kvalitativ intervjustudie.
(databearbetning).
Föräldrars upplevelse av bedside rapport
under pågående förlossning.

Strukturerat introduktionsprogram för
nyutbildade barnmorskor
Strukturerad ”skillsträning” för kliniskt
verksam personal

Minskning av bäckenbottenskador.

Undervisning
BB Stockholm/Family deltar i klinisk undervisning av
barnmorskestudenter, distrikt- och barnsjuksköterskestudenter samt läkarstudenter. Årligen utbildas
ca 30 barnmorskestudenter samt ett tio-tal sjuksköterskor i specialistutbildning både i sluten- och
öppenvård. Cirka 40 studenter från läkarprogrammet
erbjuds klinisk undervisning i förlossningsvård, som
del av deras kliniska undervisning på Danderyds
sjukhus.

att öka öppenhet och kontinuerlig dialog om den
upplevda arbetssituationen. Dessutom möjliggörs
en mer proaktiv approach till medarbetarupplevelsen
och en ökad, kontinuerlig transparens för HR och
ledning. Resultaten från de undersökningar som hittills gjorts visar att BB Stockholm/Family har goda
resultat i jämförelse med de flesta andra bolag. Det
som lyfts fram från slutenvårdens medarbetare som
en kritisk arbetsmiljöfaktor är behov av fler barnmorskor i grundbemanning. Beslut om ökad barnmorskebemanning är taget och rekrytering pågår. Även
i öppenvården planeras inför 2019 en ökad bemanning av barnmorskor.

Ledning
Den strategiska ledningsgruppen för BB Stockholm/
Family består av VD, vårdchef för slutenvård,
HR-ansvarig, verksamhetschefer för öppenvård
och slutenvård, chefbarnmorskor samt controller
(tio personer). Två operativa ledningsgrupper leder
verksamheten i öppenvård respektive slutenvård.
Denna leds av respektive verksamhetschef/vårdchef.
Uppdraget för dessa grupper är att leda det dagliga
operativa ledningsarbetet.

Internutbildning
Utbildning av anställda inom företagen kan delas in i
tre områden:
• utbildning som ges till alla anställda
• utbildning riktat till vissa yrkesgrupper
• individuell utbildning
Dessutom ges tillfälle för medarbetare att delta i
yrkesorganisationernas konferenser.
Utbildningsdagar genomförs regelbundet under
året riktat till all personal, både inom öppen- och
slutenvård. Syftet med dessa utbildningsdagar är att
öka kunskap inom specifika områden samt utveckla
teamarbetet.
Medarbetare i slutenvården ges en hel utbildningsdag var sjätte vecka. Medarbetare i öppenvård deltar
i internutbildning ca 4–6 ggr per år.
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Mödrahälsovård och förlossnings-/BB-vård kan inte
bedrivas utan legitimerade barnmorskor, sjuksköterskor, barnsjuksköterskor, obstetriker, barnläkare,
undersköterskor och kök- och städpersonal men inte
heller utan administrativ personal. Vårdens främsta
resurs är de anställda med sin specifika yrkeskunskap. Totalt finns närmare 190 månadsanställda
medarbetare i bolaget. Dessutom tillkommer timanställda samt konsulter och omfattar då cirka 240
personer.
Ledningen diskuterar regelbundet bemanningsbehov relaterat till patientvolym och en bedömning
av hur vårdbehovet och patientsäkerhet påverkar
bemanning. Legitimationskontroll av hälso- och sjukvårdspersonal görs vid samtliga nyanställningar.
Alla nyanställda genomgår ett introduktionsprogram för undersköterskor omfattande 3–7 dagar,
för barnmorskor 10-12 dagar där teknisk utrustning,
journaldatasystem, rutiner vid omedelbara och akuta
kejsarsnitt, larm, och annat som det krävs kunskap
för inom tjänsten.

Medarbetarna
Medarbetarnas arbetssituation och uppfattning om
arbetsbelastning och arbetsmiljö mäts från hösten
2018 regelbundet med hjälp av ett webbaserat
system ”Populum”, där s.k. pulsmätningar görs två
gånger per månad. Syftet med dessa mätningar är
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Ledningen
Bolagets strategiska ledningsgrupp består av tio personer.

Ingela Wiklund, docent
leg barnmorska
VD

Annika Erlander
Controller

Britta Wernolf, leg barnmorska
Vårdchef

Sofie Graner, överläkare
Liselotte Widén, leg barnmorska
Verksamhetschef och medicinskt
Chefbarnmorska BB
ansvarig läkare för förlossningskliniken
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Tess Langemar
HR-ansvarig
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Katarina Mattsson,
leg barnmorska
Verksamhetschef för
BB Stockholm Family

Joanna Daller Moberg, leg barnmorska
Chefbarnmorska Kungsholmen

Kristina Müller, leg barnmorska
Chefbarnmorska City

Linda Olin, leg sjuksköterska, leg barnmorska
Chefssjuksköterska BVC Kungsholmen
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Ekonomi
”Kunskap, känsla,
intuition och empati
hänger ihop för oss
som arbetar i vården”

Bolagets årsomsättning slutade på 242 983 tkr.
Rörelseresultatet för 2018 blev 5 732 tkr 2,4%
(5 347 tkr 2,3%). Slutenvårdens resultat landar på
3 757 tkr 1,9% (5 284 tkr 2,8%) medan öppenvården resultat slutar på 1 975 tkr 4,3% (63 tkr 0,2%).
Bolagets intäkter ökade 14,7 mkr jämfört med
2017. Denna ökning beror främst på en ökad
ersättning för förlossningar med 2000 kr/förlossning jan-april och från maj 4 000 kr/förlossning
motsvarande 11,7 mkr. Sedan 1 juli ökade ersättning för vård under graviditet motsvarande 2,6 mkr.
Intäktsökningen består också av en ökning av 2018
års kostnadsytterfall (KY) med 2,6 mkr jämfört med
2017. Ersättningen för kostnadsytterfall avser i
sin konstruktion att täcka ökade vårdkostnader för
mycket vårdkrävande och sjuka patienter där bolaget
har höga kostnader för anestesi, IV-vård och lång
eftervård.

34 | 40

Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 18

Å R S R A P P O R T B B S T O C K H O L M 2 0 18

35 | 40

Viktiga händelser under året
Ersättningsnivåerna för gravida i öppenvården ökade
från den 1/7 2018. Detta har medfört att bemanningen kan öka på mottagningarna. Dessutom infördes en extra ersättning på 200 kr för uppföljning via
telefon inom två veckor efter förlossningen. Denna
uppföljning gör varje barnmorska med sina ”egna”
patienter.
För att möta ökande antalet inskrivna barn på BVC
har ett utvecklingsarbete i syfte att förbättra mottagningens flöden skett under 2018. Utökade resurser
i form av 1.0 heltidssjuksköterska samt en administrativ resurs har ytterligare förbättrat arbetsmiljön för
medarbetarna.
Ytterligare ersättningshöjning för förlossning med
2 000 kr skedde den 1/5. Utbildningspengar avseende olika utbildningssatsningar kom under 2018
motsvarande 10 000 kr/barnmorska.
Arbetet med att minska bäckenbottenskador, förebyggande åtgärder, diagnostik, behandling och upp-

följning har varit i fokus under året. Som ett resultat
kan vi se att bäckenbottenskadorna minskat från 3,6
procent av de vaginala förlossningarna 2018 till 2,7
procent under 2018.
Barnmorskor och Obstetriker i slutenvård påbörjade en avancerad utbildning i CTG tolkning, s.k.
”master class”. Denna satsning kommer att pågå
även under 2019.
Väntrumstidningen ”Family” gavs ut i mars 2018.
Den strategiska ledningsgruppen genomgick
under året en utbildning/workshop där en gemensam målbild för företaget mission och vision diskuterades. De strategiska vägvalen diskuterades liksom
styrkor och svagheter i verksamheten.
Inom slutenvården anställdes en ny verksamhetschef i februari 2018.
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Framtida utveckling
På ett samhällsplan står utvecklingen av verksamhet
inom hälso- och sjukvårdssektorn inför stora utmaningar. Sociala- och ekonomiska skillnader i samhället skapar en situation som ofta är en utmaning för
alla vårdgivare. En annan utmaning är att skapa en
hälso- och sjukvård som är attraktiv för unga människor som står inför sitt yrkesval. Om tillräckligt
många unga människor attraheras av att arbeta inom
hälso- och sjukvård skapas en bas av kompetenta
och kunniga medarbetare. Alla vårdgivare har också
ett ansvar för att delta i kliniskt förlagt undervisning.
Att skapa en modern verksamhet med kompetenta
och engagerade medarbetare kräver en engagerad
ledning med framförhållning och kontroll över lagstiftning, politiska beslut och avtal.
Politiska beslut och ändrade ekonomiska förutsättningar är en utmaning för alla vårdgivare.
Verksamheten måste därför kunna hantera plötsliga
förändringar i omvärlden.
Teamarbete och ömsesidig respekt mellan de olika
professionerna i hälso- och sjukvården är en förutsättning för god vårdkvalitet, organisationsutveckling
och en god resursanvändning.

”Forskar gör vi av många skäl, bland annat för att ta
reda på hur det vi gör påverkar hälsan och upplevelsen
av graviditet och barnafödande”

Att vara en del av utvecklingen
Respekt, Engagemang och Kvalitet är de värdeord
som vi på BB Stockholm enats om att följa i vårt
dagliga arbete. Respekt för de vi möter i vår yrkesroll men också för varandra, engagemang därför
att det uppstår när en viktig arbetsuppgift utförs på
ett professionellt sätt. Engagemang påverkar allas
självkänsla, det påverkar tillfredsställelsen i arbetet.
Kvalitet handlar inte endast om patientsäkerhet utan
också om kunskap på alla nivåer i organisationen hos
alla medarbetare oavsett arbetsuppgift.
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AB Huset Makalösa

Kunskap, känsla,
intuition och empati
hänger ihop för oss
som arbetar i vården.

