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Sommarrapport 2021 

 

I en samlad rapport redovisas statistik för sommarperioden mellan vecka 25 och 35 år 2021 på 

Karolinska Universitetssjukhuset. I rapporten anges 2019 som referensår då år 2020 på grund 

av covid-19-pandemin inte varit relevant ur jämförelsesynpunkt. Vissa data anges för 

perioden juni till och med augusti. 
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Sammanfattning 

Karolinska Universitetssjukhuset satte inför sommaren 2021 upp tre explicita mål: 

1. Att göra det möjligt för de medarbetare som så önskade att ha fyra veckors 

sammanhängande ledighet 

2. Att genomföra fler operationer än jämförbara år för att minimera väntan för patienter 

och därmed säkerställa medicinskt säkra väntetider 

3. Att ha fler vårdplatser öppna än jämförbara år för att säkra tillgänglighet, en rimlig 

beläggningsgrad och minimera väntetiderna inom akutverksamheterna  

 

Sjukhuset har övergripande lyckats uppnå målen tack vare god planering, samarbete och stora 

insatser från medarbetarna. Sommarperioden är generellt en ansträngd tid för sjukvården, så 

även på Karolinska. Utmärkande för sommaren 2021 har varit den extra satsningen på 

canceroperationer, som pågick fram till midsommar, samt ett intensifierat samarbete kring 

vårdplatser.  

 

Varje morgon inleddes med ett vårdplatsmöte där situationen inom den vuxna 

akutverksamheten och vårdplatsläget vägdes samman. Genom att alla ansvariga samlades 

kunde rätt åtgärder vidtas snabbt, samtidigt som patienterna kunde fördelas på bästa möjliga 

sätt över sjukhuset. Vårdplatsgruppen följde läget löpande under varje dag och vidtog 

ytterligare åtgärder när så krävdes.  

 

Statistiken visar att antalet operationer ökat på Karolinska under sommaren 2021, jämfört 

med 2019, särskilt för cancerpatienter där operationerna ökat med 65%.  

 

Söktrycket på akutmottagningar för barn har varit högre än 2019, vilket bidragit till att den 

totala vistelsetiden per patient ökat med 10 minuter sedan 2019. Samtidigt har antalet 

barnpatienter som behövt övernatta på akutmottagningen minskat markant. Väntetiden på 

akutmottagningen för en vårdplats har också varit kortare för barnpatienter än 2019, en 

minskning med 46 minuter 

 

Färre vuxna sökte akut jämfört med 2019. För vuxna akutpatienter ökade den totala 

vistelsetiden på akutmottagningen med 14 minuter, medan väntetiden från inläggningsbeslut 

till vårdplats minskade med 19 minuter, jämfört med 2019. Ett kvitto på att de ansträngningar 

som dagligen gjorts för att skapa smidiga flöden från akutmottagningarna gett resultat.  

 

Medarbetare tog ut mer semester under sommaren 2021 än 2019, vilket kan tolkas som att de 

som önskade fick möjlighet till flera veckors sammanhängande semester. Föräldraledigheten 

minskade jämfört med 2019. Statistiken visar också att sjukfrånvaron var högre i år än 2019, 

vilket troligen kan förklaras av covid-19-restriktionerna, där många varit hemma på grund av 

symptom. 

 

Sammantaget visar rapporten att medarbetare varit oerhört flexibla och välvilliga gentemot 

kollegor och verksamhet för att vårda patienter som kommit till Karolinska, dels i form av fler 

extrapass jämfört med 2019, dels i form av ökad extratid som övertid eller timlön.  
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Operationer 

Antalet cancerpatienter som opererats har ökat, vecka 25-35 2021, 65 % högre än 

motsvarande period 2019, från 902 år 2019 till 1486 i år (avser även extern anestesi). Det 

totala antalet operationer har stigit med 424 sedan 2019 till 7 677 år 2021.  

Vårdplatser 

Mellan vecka 25 och vecka 35 skedde en ordinarie planerad neddragning av vårdplatser 

utifrån beräknat patientunderlag och semesterplanering. Totalt hölls 917 vårdplatser öppna, 

vilket var fler än 2019 då endast 840 vårdplatser fanns tillgängliga under sommarperioden. 

För båda siterna fanns veckor där vårdplatsläget var tufft och där ett intensivt samarbete samt 

flexibel personal och överbeläggningar gjorde att patienter kunde erbjudas vårdplats. Mellan 

vecka 28 - 30 öppnades även en extra avdelning i Huddinge med gemensam bemanning från 

flera teman, i syfte att skapa fler vårdplatser. Den orangea kurvan i diagrammet nedan visar 

medeltal av inskrivna patienter och de blå staplarna visar medeltal för disponibla vårdplatser.  

 

 

Beläggningsgraden för år 2021 var 99,3 %, vilket är en minskning jämfört med 2019 då 

beläggningsgraden var 104,9%. 

 

Akutmottagningsbesök, vuxen 

Trots ett högt söktryck under enskilda dagar och veckor var det totala antalet vuxna patienter 

som sökte akut vård vid akutmottagningarna i Huddinge och Solna lägre än samma 

sommarperiod år 2019. Patienterna som sökte vård behövde inte vänta lika länge från 

inskrivningsbeslut till en vårdplats på avdelning, jämfört med 2019. Den genomsnittliga 

väntetiden var 121 minuter, det vill säga drygt två timmar. Detta var en minskning jämfört 

med 2019, motsvarande 19 minuters kortare väntan i snitt. Den totala vistelsetiden på 

akutmottagningen var dock något längre än 2019 för Huddinges del, och hamnade i snitt på 

5,5 timmar 2021 jämfört med 5,2 timmar 2019. För Solna var total vistelsetid 3,3 timmar 

2021, respektive 3,4 timmar 2019. 
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Antal sökande på vuxenakutmottagningar, Huddinge och Solna. 

 

 
Tid från inläggningsbeslut till vårdplats, vuxna patienter, Huddinge och Solna. 

 

 
Total vistelsetid på akutmottagningen, vuxna patienter, Huddinge och Solna. 
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Akutmottagningsbesök, barn 

Statistik från barnakutmottagningarna visar att det varit ett högt söktryck under 

sommarperioden, särskilt i Solna, där antalet patienter var 499 fler än samma period år 2019, 

en ökning med 5,4%. Samtidigt visar data att antalet övernattningar på akutmottagningen i 

Solna var betydligt färre i år än 2019, motsvarande en minskning på 36,3%. Väntetiden från 

inläggningsbeslut till vårdplats var också kortare än 2019, i snitt 2, 7 timmar, vilket var en 

minskning med 46 minuter, eller 22%. Den totala vistelsetiden på akutmottagningen för 

barnpatienter ökade dock jämfört med 2019 och hamnade i snitt på 3,3 timmar, jämfört med 

3,1 timmar, en ökning på 10 minuter. 

 

 

 
Antal barnpatienter, akutmottagningar Huddinge och Solna.  

 

 

 
Antal patienter, Solna. 
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Tid från inläggningsbeslut till vårdplats på avdelning, Solna. 

 

 
Tid från inläggningsbeslut till vårdplats på avdelning, Huddinge. 

 

 
Antal barnpatienter, Huddinge. 
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Total vistelsetid på akutmottagning för barn, Solna och Huddinge. 

 

Förlossningar på Karolinska 

Totalt har 1756 förlossningar skett på Karolinska mellan vecka 25 - 35, varav 753 stycken i 

Solna och 1003 stycken i Huddinge. Jämfört med 2019 är det en ökning på 2,5%, där 

ökningen främst skett i Solna.  

 

Öppenvårdsbesök 

Totalt 222 235 öppenvårdsbesök genomfördes under sommarveckorna på Karolinska, vilket 

är en marginell ökning på 1% jämfört med 2019. För digitala vårdkontakter syns en ökning 

med 52% eller 15 484 stycken, jämfört med 2019.  

 

 
Antal vårdkontakter, öppenvård, vuxna. 



 

9 (10) 

 
 

 

Avvikelser 

Statistik över rapporterade avvikelser visar att det totalt sett varit färre avvikelser under 2021 

jämfört med 2019. Dock ökade antalet tillbud med 7%, det vill säga händelser där en patient 

kunde ha skadats men ingen skada skedde. Risker och negativa händelser (där inget hänt men 

det fanns en risk att patient kunde ha drabbats samt där en händelse drabbat en patient) var 

betydligt lägre än 2019. En minskning med totalt 16% eller 363 avvikelser i dessa kategorier. 

 

 
Avvikelser 2019-2021. 

 

Personalfrånvaro – perioden juni-augusti 2021 

Jämfört med 2019 har det skett ett mindre uttag av föräldraledighet och frånvaro för 

utbildning. Däremot syns en ökning av uttagen semester och övrig frånvaro samt en högre 

sjukfrånvaro. Även andelen frånvaro i relation till totalt helårsarbete är större 2021 än tidigare 

år. 

 

 
 

Extrapass 

Extrapassersättning ges när man tar ett pass utöver ordinarie schema. Beslut om att det ska 

ske fattas vid varje tillfälle och kräver att passet är minst 5 timmar. Jämfört med 2019 har 

extrapass under sommaren 2021 ökat. Kostnaden har ökat med 23 mkr (398%), främst med 

anledning av högre ersättningsnivåer men även att antalet ersättningar har ökat 60% (+3350).  
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Extratid 

Extratid innebär timlön, övertid eller fyllnadstid samt arbetad tid vid jour eller beredskap. 

Jämfört med 2019 har framför allt övertid använts i större omfattning. Även timlöneanställda 

har arbetat mer medan arbetad tid vid jour/beredskap är i nivå med 2019. Registreringar 

avseende augusti ej komplett varför utfallet endast avser juni-juli . 

 

 
 

 

 


