
Infektionsverktyget
… med fokus på vårdrelaterade infektioner (VRI)
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Varför fokus på infektionsverktyget nu?

• Våra politiker har beslutat att vi ska jobba för att VRI ska minska

• Varje verksamhet måste regelbundet rapportera VRI till sin divisionschef 
(nyckeltalsportalen)

• VRI kommer att mätas med hjälp av infektionsverktyget

• Validering har visat att vi ofta missar att registrera VRI

OMTAG!
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Infektionsverktyget

Kontinuerlig registrering av antibiotikaordinationer och 
vårdrelaterade infektioner
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Vårdrelaterad infektion
-definition enligt Socialstyrelsen

Infektion som uppkommer under sluten vård eller till följd av åtgärd (i form 
av diagnostik, behandling eller omvårdnad) inom övrig vård och omsorg.
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Infektionsverktyget består av 3 ”nivåer”

• Registreringsfunktion i lokala IT system

• Nationellt webbaserat rapporteringsverktyg där verksamheterna själva kan 
ta ut rapporter för att följa VRI och antibiotikaanvändning på den egna 
enheten

• Nationell databas för all insamlad data
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Syfte

• Att förebygga vårdrelaterade infektioner

• Att förbättra kvaliteten i användningen av antibiotika
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Nytta

• Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan

• Återkommande mätningar: 9 % av patienterna i slutenvård har en VRI

• Åtminstone 20% av VRI bedöms vara möjliga att undvika
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Vilka frågor ska kunna besvaras med iv? Exempel

• Andel av alla vårdade patienter som får VRI under en viss period

• Andel patienter som får postoperativ sårinfektion per operationstyp och 
relaterat till klinik, sjukhus

• Andel patienter med viss riskfaktor: KAD, CVK, endotrakealtub (respirator)

• Vilka antibiotika som ges på vilka indikationer
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test 2: [Vårdtillfällen] fördelat på [Tid - år - månad], avgränsad till [Infektion: Lunginflammation - vård, Urinvägsinfektion med feber - vård, ...], [Tidsperiod: 2017-01-01 -- 2017-12-31], [Organisatorisk enhet: 
Infektionssjukvård Falun, Akutmottagning Infektionssjukvård Falun...], som andel av Vårdtillfällen, avgränsad till [Tidsperiod: 2017-01-01 -- 2017-12-31], [Organisatorisk enhet: Infektionssjukvård Falun, 
Akutmottagning Infektionssjukvård Falun...]

Andel vårdtillfällen med VRI (i procent) av totalt antal 
vårdtillfällen 2017, på en klinik, fördelat på månad



Antal postoperativa infektioner fördelat på typ av 
ingrepp
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GI-kanalen
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könsorgan

Obstetriska 
ingrepp

Hud

Mindre 
kirurgi

Endo-
skopi

Tilläggs-
koder



Förekomst av risk-
faktor vid VRI 2017
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Ingen riskfaktor

CVK

KAD



Avd 54 Lunginflammation antibiotika 2017 jan-nov: [Infektioner] fördelat på [Antibiotika (ATC)], avgränsad till [Infektion: Lunginflammation], [Vårdform: Slutenvård], [Antibiotika (ATC): Antibakteriella medel för 
systemiskt bruk [J01], Tetracykliner [J01A]...], [Organisatorisk enhet: Infektionssjukvård Falun, Landstinget Dalarna (VE-LTD)...], [Tidsperiod: 2017-01-01 -- 2017-11-30]

Antibiotikafördelning vid pneumoni 2017

Amoxicillin/
ampicillin

amoxicillin/
klavulansyra

PcV/pcG

cefotaxim

makrolider

kinoloner

tetracykliner

piperacillin/
tazobactam



Information som överförs 

• Mätvärden
• Urinkateter
• Centrala infarter: CVK, CDK, PICC-line (inte PVK)
• Endotrakealtub

• Antibiotika som ordinerats
• Ordinationsorsak

• Samhällsförvärvad infektion
• VRI
• Antibiotikaprofylax

• Jämförelsetal
• Vårdtillfällen i sluten vård
• Diagnoskoder
• Vissa åtgärder (KVÅ=klassifikation av vårdåtgärder)
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Vid val av preparat (antibiotika) som triggar 
infektionsverktyget…
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Samhällsförvärvad infektion

Infektion som uppstår utan samband med vård eller behandling. 
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Akut bukinfektion/peritonit Peritonit, bukabscess, kolangit m fl. 
Inte gastroenterit eller gyninfektion utan peritonit.

Erysipelas

Exacerbation av KOL Ökad sputumvolym/purulens/dyspné med eller utan 
feber.

Annan hud-/mjukdels-/skelettinfektion Sårinfektion, subkutan abscess, septisk artrit, osteit.

Lunginflammation Även infektion i pleura. Sepsis med pneumoni.

Otit

Sinuit

Tonsillit

Samhällsförvärvad sepsis med okänt fokus Oklar svår infektion/sepsis med allmänpåverkan där 
infektionsfokus är okänt.

UVI med feber Pyelonefrit, urosepsis (CRP > ca 30 även utan feber)

UVI utan feber Cystit, symptomatisk nedre UVI.

Annat     UNDVIK Övrig infektion som inte stämmer med någon annan 
valbar infektionsorsak.
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Registrera ny ordinationsorsak: Ciprofloxacin mot 
UVI med feber



Byte av antibiotika, samma ordinationsorsak: 
byta Bensyl-pc mot Kåvepenin, pneumoni
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Byte av antibiotika, ny ordinationsorsak, byta 
Meronem mot Cefotaxim, UVI med feber

2018-05-14 20



Vårdrelaterad infektion
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Vårdrelaterad infektion
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Vårdrelaterad infektion

1. Varje infektion som debuterar två dygn eller mer (> 48 timmar) efter 
inskrivning inom slutenvården (oberoende av tidigare vård och behandling). 

2. Varje infektion som debuterar inom två dygn 

efter utskrivning från slutenvård. 

3. Varje infektion som bedöms ha samband med ett tidigare ingrepp eller en 
behandling, oberoende av i vilken vårdform ingreppet/behandlingen utförts 

eller ordinerats. 
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Vårdrelaterad infektion forts.

a. Postoperativ infektion: ytlig eller djup infektion i anslutning till 
operationsområdet som debuterar < 30 dagar efter kirurgi utan implantat 
eller < 1 år efter kirurgi med implantat. 

b. Övrig ingreppsrelaterad infektion: infektion som kan relateras till 
användning av urinavledande kateter, kärlinfarter, dränage, intubation, 
punktion, injektion, m.fl åtgärder som bryter eller försvagar kroppens 
naturliga infektionsbarriärer. 

c. Läkemedelsrelaterad infektion: infektion som uppkommer till följd av 
direkt läkemedelsverkan; t.ex Clostridium difficile-enterit i samband med 
antibiotikaanvändning, eller som följd av läkemedels effekt på infektions-
försvaret; t.ex cytostatika, immunhämmande läkemedel, kortison m fl. 
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Vid ordinationssak som kräver KVÅ-kod, här 
postoperativ infektion efter fotledsoperation
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