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Förord
Vårdrelaterade infektioner är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i
hälso- och sjukvården. Trots att frågan har uppmärksammats under flera år och
landstingen bedriver ett systematiskt arbete minskar inte förekomsten. Den
minskning som tidigare skett har avstannat, och under de senaste fyra åren har
förekomsten av vårdrelaterade infektioner legat stabilt kring nio procent. Därför har nu 16 landsting och regioner tillsammans med Sveriges Kommuner och
Landsting genomfört en studie i syfte att identifiera de faktorer som hänger samman med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner.
Studien har genomförts med ambitionen att identifiera framgångsfaktorer
som kan vara till nytta i landstingens fortsatta arbete med att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Förhoppningen är att beskrivningarna av
framgångsfaktorer även ska kunna inspirera till ett ökat kunskapsutbyte mellan
landstingen.
Resultatet av studien presenteras i form av åtta framgångsfaktorer som är
baserade på en fördjupad analys av data från mätningar samt ett hundratal intervjuer med landstings- och sjukhusledningar, verksamhetschefer, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och experter.
Studien hade inte varit möjlig att genomföra utan de många medarbetare i de
deltagande 16 landstingen och regionerna som bidragit med sin tid och erfarenhet. En nationell expertgrupp har frikostigt delat med sig av sin kunskap under
hela studien, och företaget Health Navigator AB har stått för externt stöd. Styrgruppen för arbetet har bestått av Eva Estling, Marie Källman (projektledare)
och Agneta Andersson vid Sveriges Kommuner och Landsting.
Ett stort tack till alla medverkande aktörer för era bidrag i det viktiga arbetet
med att identifiera framgångsfaktorer för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner.
Stockholm i juni 2014
Hans Karlsson
Avdelningsdirektör
Avdelningen för vård och omsorg
Sveriges Kommuner och Landsting
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Inledning och sammanfattning
Vårdrelaterade infektioner orsakar stort lidande
och höga kostnader, och trots stort nationellt fokus minskar inte förekomsten i önskad takt. Vid
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste
granskning av skador i somatisk slutenvård utgjorde vårdrelaterade infektioner 35 procent av alla
skador. Detta är ett mycket viktigt förbättringsområde i landstingens patientsäkerhetsarbete.
År 2008 tog Sveriges landsting och regioner tillsammans med SKL ett initiativ till en nationell satsning på patientsäkerhet, och sedan 2011 finns en
nationell överenskommelse mellan staten och SKL
som syftar till att minska antalet skador i vården
genom ett förstärkt patientsäkerhetsarbete i landstingen. En viktig del i den nationella satsningen är de
så kallade punktprevalensmätningarna av förekomsten av vårdrelaterade infektioner, förekomsten av
riskfaktorer och följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler som genomförs två gånger per
år. Mätningarna indikerar att vissa landsting och
sjukhus lyckas bättre än andra i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner.
Det finns vetenskapligt stöd för ett flertal åtgärder
som minskar risken för vårdrelaterade infektioner;
både god handhygien och hygienrutiner vid ingrepp
som till exempel katetersättning och såromläggning
är av bevisat värde. Kunskapen är dock begränsad
när det gäller vad de landsting och sjukhus gör som
lyckas bäst med att förebygga vårdrelaterade infek-

tioner. Kan de skillnader som ses i förekomsten förklaras av att landsting och sjukhus arbetar på olika
sätt med att förebygga vårdrelaterade infektioner?
För att använda variationen i resultat och arbetssätt som en källa till lärande och i syfte att identifiera framgångsfaktorer och stimulera utbyte mellan
landstingen har 16 landsting och regioner tillsammans med SKL genomfört en jämförande studie av
arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner.
Studien har genomförts i fyra steg:
>>I ett första steg har förekomsten av vårdrelaterade infektioner (och relaterade faktorer exempelvis riskfaktorer och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler) kartlagts per sjukhus och
landsting.
>>I ett andra steg har landsting och sjukhus med högre respektive lägre förekomst av vårdrelaterade
infektioner valts ut för djupanalys.
>>I ett tredje steg har en kartläggning av skillnader i exempelvis arbetssätt mellan landstingen
respektive sjukhusen gjorts genom totalt ca 100
intervjuer.
>>I ett fjärde steg har de skillnader som identifierats
sammanställts och beskrivits i form av framgångsfaktorer som bedöms bidra till goda utfall.
Åtta framgångsfaktorer för att minska förekomsten
av vårdrelaterade infektioner har identifierats. De
ska kunna fungera som en utgångspunkt för lands-
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ting, sjukhus, kliniker och avdelningar som, utifrån
sin unika situation, vill ta fram en handlingsplan för
att minska vårdrelaterade infektioner.

De åtta framgångsfaktorerna sammanfattas i tabellen nedan.

tabell 1. Sammanfattning av framgångsfaktorer för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner
Del av
organisationen

Framgångsfaktor

Beskrivning

Vid landsting och sjukhus med lägre förekomst av
vårdrelaterade infektioner beskrivs:

Alla nivåer

1. Vårdrelaterade
infektioner ses som
oacceptabla

I hela organisationen – från
profession till högsta landstingsledning – finns en utbredd kultur
där vårdrelaterade infektioner ses
som något oacceptabelt som kan
och ska undvikas. Medarbetarna
ser en tydlig koppling mellan
sitt eget agerande och risken för
spridning av smitta och uppkomsten av vårdrelaterade infektioner.

>>Utbrett engagemang och ansvarskänsla för att före-

2. Hygienriktlinjer ses
som självklara

Rutiner och riktlinjer för förebyggande av vårdrelaterade
infektioner ses som självklara
av samtliga, och kulturen tillåter
och uppmuntrar konstruktiva
påminnelser.

>>Följsamhet till rutiner för att minska infektionsrisk

3. Riskbedömningar ger
proaktiva arbetssätt

Utöver att följa etablerade hygienrutiner identifierar vårdpersonalen även situationer med hög
risk för infektion och anpassar
åtgärder och planering för att
minimera infektionsrisker.

>>Personalen identifierar risksituationer och tar initiativ

4. Goda lokalmässiga
förutsättningar skapas

De lokalmässiga förutsättningarna bidrar till en minskad risk för
smittspridning och infektion.

>>Ett medvetet arbete under en längre tid med att

5. Konsekvent budskap
och regelbunden återkoppling

Medarbetarna nås regelbundet
av ett tydligt och konsekvent
budskap där vikten av att förebygga vårdrelaterade infektioner
betonas samt en regelbunden
återkoppling av resultat.

>>Konsekvent budskap kring vikten av att förebygga

6. Städning ses som en
viktig del

Ledningen ser städning som en
strategiskt viktig och prioriterad
del i arbetet med att förebygga
vårdrelaterade infektioner, och
detta reflekteras i städningens
utformning och frekvens.

>>Frekvent kvalificerad städning
>>God utbildning i hygien och smittspridning för

7. Vårdhygien och
verksamheter sam
arbetar tätt

Ett nära och aktivt samarbete
finns mellan verksamheterna och
en Vårdhygien som är närvarande, känner ägarskap för resultat,
och har fokus på genomförbarhet.

>>Vårdhygien upplevs som närvarande av verksamhe-

8. Fokuserad ledning
som agerar via adekvata
kanaler

Den högsta ledningen agerar
aktivt via adekvata kanaler för att
minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner

>>Engagerat och långvarigt fokus från högsta ledning,

Mikro
Professionen

Meso
Operativ
ledning

Makro
Landstingsledning och
stödfunktioner

8 Vårdrelaterade infektioner. Framgångsfaktorer som förebygger

bygga vårdrelaterade infektioner

>>Uppmärksamhet kring betydelsen av proaktivt arbete
med vårdrelaterade infektioner

ses som en viktig del i allas arbete

>>Öppenhet och acceptans för att påminna varandra
om rutiner och uppmärksamma eventuella avsteg

för att minska infektionsriskerna

skapa goda lokalmässiga förutsättningar för att förebygga vårdrelaterade infektioner, exempelvis en stor
andel enkelrum med tillhörande toaletter, minskad
mängd textilier, ”spritbara” möbler eller instrument
som bara används till en patient
vårdrelaterade infektioner

>>God utbildning, kompetensutveckling och lättillgänglig information

>>Strukturerad återkoppling av resultaten från mät-

ningarna av vårdrelaterade infektioner samt basala
hygienrutiner och klädregler, kopplat till tydliga krav
på förbättring

lokalvårdare

terna och skapar praktiskt tillämpbara lösningar

>>Vårdhygien har hög status och finns representerad

i nätverk och forum som arbetar med prevention av
vårdrelaterade infektioner samt på ledningsnivå

med god insyn i frågorna, samt återkoppling av resultat kopplat till tydliga krav på förbättring
>>Strukturer som bidrar till att föra ut ledningens fokus
på vårdrelaterade infektioner till verksamheterna
inklusive involvering av Vårdhygien

Förkortningar
BHK
CVK
KAD
PPM
PPM-BHK
PPM-VRI
SKL
VRI

Basala hygienrutiner och klädregler			
Central venkateter				
Kvarliggande kateter i urinblåsan			
Punktprevalensmätning				
Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner 		
Sveriges Kommuner och Landsting			
Vårdrelaterade infektioner

Ordförklaringar
Incidens: Antal nya fall av sjukdom i en population under en viss tidsperiod
Prevalens: Antalet sjuka i en viss sjukdom inom en viss population vid en given tidpunkt
Linjär regression: Analys av sambandet mellan två variabler
Univariat: Analys där en förklaringsvariabel undersöks
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kapit e l

1

Vårdrelaterade infektioner är ett stort
problem
Vårdrelaterade infektioner orsakar stort lidande och höga kostnader, och trots stort nationellt fokus minskar inte förekomsten i önskad takt. Vid SKL:s senaste granskning av
skador i somatisk slutenvård utgjorde vårdrelaterade infektioner 35 procent av alla skador. De punktprevalensmätningar som genomförts indikerar att vissa landsting och sjukhus lyckas bättre än andra i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner.
Orsaker till vårdrelaterade infektioner
En vårdrelaterad infektion är en infektion som
uppkommer hos en person under sluten vård eller
till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling
eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg. Det
kan också handla om att personal som arbetar inom
vård och omsorg ådrar sig en infektion till följd av
sin yrkesutövning (Socialstyrelsen). En vårdrelaterad infektion uppstår på grund av mikroorganismer, antingen genom smittspridning från en annan individ (antingen direkt eller via föremål eller
ytor) (exogen smitta) eller från patientens egen
kropp (endogen smitta). Exempel på en infektion
som uppkommer genom exogen smittspridning är
vinterkräksjukan. Vid endogen smitta infekteras
patienten med mikroorganismer som finns i eller på
den egna kroppen. Dessa mikroorganismer är i vanliga fall ofarliga men kan i vissa situationer ge upphov till infektion. Exempel på sådana situationer är
när hudens skyddsbarriär bryts vid till exempel ett
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kirurgiskt ingrepp eller en katetersättning, om en
mikroorganism sprids till fel del av kroppen, eller
vid antibiotika- och immunhämmande behandling.
Av alla vårdrelaterade infektioner sker de flesta (andelen har uppskattats till mer än 85 procent) genom
endogen smitta (Harbarth et al. 2003).

Lidande och kostnader
Skador som uppkommer till följd av kontakt med
hälso- och sjukvården skapar lidande och kostnader.
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definierar en
vårdskada som lidande, kroppslig eller psykisk skada
eller sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas
om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens
kontakt med hälso- och sjukvården. Exempel på vårdskador kan vara trycksår, fallskador, vårdrelaterade
infektioner och kirurgiska skador. Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste typen av vårdskada, och
uppskattas utgöra ca 35 procent av alla skador i svensk
sjukvård (Sveriges Kommuner och Landsting 2013a).

Stort problem internationellt

Betydande lidande och kostnader i Sverige

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste typen
av vårdskada även globalt (WHO 2010). I Europa
uppskattas förekomsten av vårdrelaterade infektioner till i genomsnitt sex procent av patienter i sluten vård (ECDC 2013). Det innebär att ca 3,2 miljoner1 personer drabbas av en vårdrelaterad infektion
i Europa varje år. I USA uppskattas förekomsten av
vårdrelaterade infektioner till mellan 3,7 och 4,4
procent av patienterna i den akuta slutenvården
(Magill et al. 2014). Få låg- och medelinkomstländer
har tillgängliga prevalensdata över vårdrelaterade
infektioner på nationell nivå, men i studier har prevalensen uppskattats variera mellan 5 och 19 procent, med en prevalens på över tio procent av alla
inneliggande patienter för en majoritet av länder
(WHO 2010).
Vårdrelaterade infektioner orsakar dödsfall och
stora kostnader. I Europa beräknas 37 000 patienter avlida till följd av en vårdrelaterad infektion varje år och i ytterligare 110 000 fall är en vårdrelaterad
infektion en bidragande dödsorsak. I USA uppskattas vårdrelaterade infektioner orsaka cirka 100 000
dödsfall per år. I Europa beräknas vårdrelaterade
infektioner medföra 16 miljoner extra vårddygn till
en kostnad av cirka sju miljarder euro årligen, medan motsvarande kostnader i USA beräknas uppgå
till minst 9,8 miljarder dollar per år (European Centre for Disease Prevention and Control 2013; Zimlichman et al. 2014).

Vårdrelaterade infektioner uppmärksammas även i
Sverige som en mycket allvarlig utmaning för sjukvården (Socialstyrelsen 2008). Hösten 2013 uppmättes
att 8,7 procent av inneliggande patienter inom slutenvården i Sverige har en vårdrelaterad infektion vilket
innebär att nästan var tionde säng på landets sjukhus
upptas av en patient med en vårdrelaterad infektion.
Vårdrelaterade infektioner uppskattas årligen
orsaka ca 750 000 extra vårddagar till en kostnad
av ca 6,5 miljarder kronor (Sveriges Kommuner och
Landsting 2013a). Alla vårdrelaterade infektioner
är inte undvikbara, men studier visar att minst 20
till 30 procent borde kunna förebyggas (Morgan et
al. 1985; Harbarth et al. 2003; Gastmeier 2004). Om
antalet vårdrelaterade infektioner i Sverige kunde
minskas med 30 procent skulle det innebära en
minskning med 225 000 vårddygn eller drygt 600
vårdplatser, motsvarande frigjorda resurser på över
två miljarder kronor årligen.
Jämförelser mellan olika länder kan vara komplicerade på grund av skillnader i mätmetoder. I
en europeisk studie användes data från punktprevalensmätningar från över 30 länder, där Sveriges
uppskattade förekomst av vårdrelaterade infektioner på 7,3 procent var högre än genomsnittet i
Europa. (Figur 1) Endast fyra sjukhus från Sverige
inkluderades dock i jämförelsen, vilket klassificerades som mycket dålig datarepresentation, varför
jämförelsen får sägas vara osäker.

figur 1. Uppskattad förekomst av vårdrelaterade infektioner i olika europeiska länder (European Centre for Disease Prevention and
Control 2013), 2011–2012. Notera att endast fyra sjukhus från Sverige inkluderades.
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Globala och nationella initiativ för att minska
vårdrelaterade infektioner
Flera initiativ pågår eller har genomförts runt om i
världen för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Världshälsoorganisationen (WHO)
har genomfört flera globala satsningar (se faktaruta
nedan) och ett stort antal länder har integrerat detta
arbete i nationella patientsäkerhetssatsningar. Europeiska unionen har antagit två rådsrekommendationer, en inom rationell antibiotikaanvändning
och en inom patientsäkerhet, förebyggande och
kontroll av vårdrelaterade infektioner (Europeiska
kommissionen 2001, Europeiska kommissionen
2009).

Vårdrelaterade infektioner har under flera år varit ett nationellt prioriterat område i Sverige. Flera
nationella satsningar har gjorts av Socialstyrelsen
och SKL. Socialstyrelsen har tagit fram flera kunskapsdokument som stöd i det förebyggande arbetet
med vårdrelaterade infektioner och för hanteringen
av multiresistenta bakterier (se faktaruta på nästa
sida). Även SKL har under flera år tagit flera initiativ
för att åstadkomma förbättringar inom ramen för
patientsäkerhetsöverenskommelsen med staten.
Sedan 2008 genomför SKL tillsammans med
landsting och regioner nationella punktprevalens
mätningar av vårdrelaterade infektioner i slutenvården (se faktaruta på sidan 14). Inget annat land

WHO-initiativ

Exempel på det arbete som gjorts av WHO är
den globala kampanjen Clean Care is Safe Care
med mål om säkrare vård och att infektionsprevention erkänns som ett verktyg för att öka
patientsäkerheten och minska förekomsten
av vårdrelaterade infektioner. Som en del av
Clean Care is Safe Care skapades SAVE LIVES:
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Clean Your Hands, en global kampanj för att
öka handhygienen inom vården. Andra exempel
på initiativ från WHO är ”High 5s” med mål att
minska fem patientsäkerhetsproblem i världen
och Tackling antimicrobial resistance vilket
är ett initiativ för att minska utvecklingen av
antibiotikaresistens i världen.

Nationella kunskapsunderlag

Exempel på underlag från Socialstyrelsen är
kunskapsunderlaget Att förebygga vårdrelaterade infektioner och Socialstyrelsens föreskrift
om basal hygien inom hälso- och sjukvården
m.m. (SOSFS 2007:19) som beskriver hur hälsooch sjukvårdspersonal vid undersökning, vård
och behandling eller annan direktkontakt med

genomför så omfattande mätningar av vårdrelaterade infektioner som Sverige. Tillsammans med
experter har SKL även tagit fram ett antal åtgärdspaket och kunskapsunderlag som beskriver vetenskapligt förankrade åtgärder för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner (se faktaruta
på sidan 14 och kapitel 6).
SKL har även samarbetat med Patientförsäkringen LÖF (tidigare Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag), Socialstyrelsen och experter i landet för
att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner genom de så kallade VRISS-projekten (Vårdrelaterade Infektioner Ska Stoppas). I samarbete med
Smittskyddsinstitutet (nu Folkhälsomyndigheten)
anpassade även SKL WHO-kampajen SAVE LIVES:
Clean Your Hands till Sverige. Här heter den Rena
händer räddar liv. Den 5 maj har utsetts till World
Hand Hygiene Day av WHO, då kampanjer för rena
händer genomförs på många olika platser i världen.
Med utgångspunkt i Socialstyrelsens vårdskadestudie 2008 (som visade att vårdskador är vanligt
förekommande) samt den nya patientsäkerhetslag
som trädde i kraft den 1 januari 2011 skapades en
nationell patientsäkerhetsatsning. Den finns sedan
2011 och är en överenskommelse mellan staten och
SKL som syftar till att minska antalet skador i vården genom att förbättra patientsäkerhetsarbetet i
landstingen. En del av överenskommelsen är stimulansmedel i form av prestationsbaserad ersättning
på totalt 2,5 miljarder kronor till och med 2014. De
landsting och regioner som lyckas väl med det arbete som omfattas av patientsäkerhetssatsningen får
dela på de medel som avsatts för satsningen.
Exempel på områden som omfattas av patientsäkerhetssatsningen är att mäta följsamheten till
basala hygienrutiner och klädregler (BHK) på minst
80 procent av alla slutenvårdsavdelningar på alla
sjukhus, samt att minska antalet förskrivna antibiotikarecept per 1 000 invånare.

patienter ska arbeta för att begränsa risken för
vårdrelaterad infektion.
SKL har tagit fram tre åtgärdspaket och kunskapsunderlag för att minska förekomsten av
vårdrelaterade urinvägsinfektioner, postoperativa sårinfektioner samt infektioner vid centrala
venösa infarter.

Patientsäkerhetssatsningen beskrivs ha haft
goda effekter på patientsäkerhetsarbetet i vården
(Socialstyrelsen 2014). Flera initiativ pågår också på
landstingsnivå för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Till exempel har Stockholms
läns landsting tagit fram ett handlingsprogram med
målet att minska förekomsten av vårdrelaterade
infektioner till nio procent före 2015 (Stockholms
läns landsting 2012).
För 2014 är ett av målen för landstingen i patientsäkerhetssatsningen att de ska införa IT-stödet
Infektionsverktyget och använda det i den dagliga
verksamheten på minst 50 procent av alla kliniker
på alla sjukhus.

Infektionerna minskar inte i önskad takt
Trots initiativ och nationellt fokus på frågan minskar inte förekomsten av vårdrelaterade infektioner
i önskad takt. När punktprevalensmätningarna
började år 2008 låg förekomsten i landet på elva
procent och målet var att halvera den till slutet av
2009. Vid den senaste mätningen hösten 2013 uppmättes förekomsten till 8,7 procent. (Figur 2). Förekomsten av vårdrelaterade infektioner i Sverige är
högre än det genomsnitt som uppmättes för Europa
2011–2012, vilket trots frågetecken kring siffrornas
jämförbarhet är tankeväckande.
Både de skillnader som ses mellan olika länder i
Europa och de skillnader som ses mellan svenska
landsting (landstingens uppmätta förekomst varierade mellan 5,7 och 11,6 procent åren 2012–2013)
tyder på att det finns möjligheter att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner.
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Punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner

Som en del i den nationella satsningen för
ökad patientsäkerhet genomför SKL tillsammans med alla landsting och regioner sedan
2008 nationella punktprevalensmätningar av
vårdrelaterade infektioner (PPM-VRI). Mätningarna görs en gång på hösten och en gång på
våren vid samtliga sjukhus i landet och återspeglar därmed förekomsten av vårdrelaterade
infektioner i slutenvården. Mätningarna görs av
utsedda läkare och sjuksköterskor som utbildas
i definitionerna av vårdrelaterade infektioner, samt hur mätningen ska genomföras och
bedömas. Cirka 95 procent av alla inneliggande
patienter inkluderas vid varje mätning (cirka

Vårdrelaterade infektioner kan förebyggas
Flera olika faktorer beskrivs som viktiga för att
minska risken för vårdrelaterade infektioner.
Många av dessa faktorer har visats effektiva i vetenskapliga studier medan vetenskaplig evidens ännu
saknas för andra. Att tillämpa basala hygienrutiner
är en viktig åtgärd för att förebygga smittspridning
i vården och det finns stark evidens för att desinficering av händerna, med alkoholbaserat desinfektionsmedel, före och efter all vård och undersökning minskar risken för vårdrelaterade infektioner
(Larson 1988; Pittet et al. 2000; Fendler et al. 2002).

20 000 individer). Vid mätningarna registreras
vårdrelaterade infektioner men även riskfaktorer som antibiotikaanvändning, KAD, CVK och
kirurgiska ingrepp.
Vissa begränsningar finns med punktprevalensmätningarna. En invändning mot mätningarna är att de genomförs två gånger per år och
därför återspeglar en mindre del av det totala
antalet patienter som vårdas inneliggande under ett år. Det finns också farhågor att skillnader
mellan avdelningar, sjukhus och landsting till
viss del kan bero på skillnader i mätteknik. I dag
representerar dock punktprevalensmätningarna den bästa tillgängliga informationen.

Andra exempel på förebyggande åtgärder är korrekt
hantering av katetrar för att minska vårdrelaterade
urinvägsinfektioner och blodförgiftning (Shapiro
et al. 1984; Reed et al. 1995). Även tidig mobilisering av sängliggande patienter har visat sig medföra
minskad risk för vårdrelaterade infektioner (United
States Centers for Disease Control and Prevention
2004). Starka vetenskapliga belägg finns även för
att rationell antibiotikaanvändning, det vill säga att
antibiotika bara ges när det verkligen behövs och då
med lämplig typ av antibiotika, i korrekt dosering
och under rätt tidsrymd, minskar förekomsten av
antibiotikaresistenta bakterier och reducerar ris-

figur 2. Uppmätt förekomst av vårdrelaterade infektioner över tid i Sverige. PPM-VRI
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ken för svårbehandlade vårdrelaterade infektioner
(Goossens et al. 2005).
En faktor som har diskuterats aktivt de senaste
åren är städning. Flera nyare studier talar för att
bättre städning och punktdesinfektion vid stänk och
spill minskar risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner (Dancer 2004;. 2011; Hughes et
al. 2013; Donskey 2013).
Evidens finns alltså för ett flertal interventioner
för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Insikter saknas dock i hur landsting och sjukhus arbetar
med dessa och andra faktorer, och vilka faktorer
som utmärker de enheter och landsting som har
lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner.

Gemensam satsning för att identifiera
framgångsfaktorer
För att öka insikterna kring vad som utmärker
landsting och sjukhus med lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner har 16 landsting och regioner
i samarbete med SKL genomfört ett gemensamt
utvecklingsarbete i form av en jämförande studie.
Med utgångspunkt i punktprevalensmätningarna,
och med en kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats, har en fördjupad analys gjorts av faktorer som skiljer landsting och sjukhus med högre
respektive lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner.
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kapit e l

2

Identifiera framgångsfaktorer genom
jämförelser
I detta kapitel beskrivs den ansats som användes i studien. Landsting och sjukhus med
lägre respektive högre förekomst av vårdrelaterade infektioner vid punktprevalensmätningar jämfördes för att identifiera faktorer som kan bidra till goda utfall. Huvudsaklig
metod var semistrukturerade intervjuer med medarbetare, såväl centralt i landstingen,
på sjukhusen som på enskilda vårdenheter.

Syfte

Övergripande ansats

De skillnader som observeras i förekomst av vårdrelaterade infektioner, både mellan landsting och
mellan sjukhus, tyder på att det finns möjligheter
att lära av varandra i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner. Denna studie syftade till att
identifiera framgångsfaktorer som hänger samman
med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner, samt till att skapa en tydlig nulägesbild som
utgångspunkt för utvecklingsarbete inom området.
Målsättningen var att de framgångsfaktorer som
identifierades skulle vara praktiskt tillämpbara för
flera landsting och sjukhus, och konkret kunna bidra till deras förbättringsarbete.

Studiens ansats var att utifrån en jämförande analys av landsting och sjukhus kartlägga skillnader
mellan faktorer av möjlig relevans för förebyggande
eller uppkomst av vårdrelaterade infektioner, och
utifrån denna kartläggning identifiera framgångsfaktorer som hänger ihop med goda utfall.
En ansats i fyra steg användes (Figur 3).
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1. Analys av nuläge; Genom analys av data från
samtliga punktprevalensmätningar skapades en
samlad bild över förekomsten av vårdrelaterade
infektioner i landsting/regioner och vid sjukhus.

figur 3. Studiens övergripande ansats
Steg 1
Analys av nuläge
> Analys och
kartläggning av
förekomst av
vårdrelaterade
infektioner
och riskfaktorer

Steg 2
Urval av studieobjekt
> Identifiering av
landsting och sjukhus
med högre/lägre
förekomst av
vårdrelaterade
infektioner

2. Urval av studieobjekt; Genom identifiering av
landsting och sjukhus med lägre respektive högre
nivåer av vårdrelaterade infektioner valdes ett
antal så kallade fokusobjekt ut för att möjliggöra
en djupanalys av skillnader. Urvalet gjordes med
hjälp av resultat från PPM-VRI och totalt valdes
fyra landsting och tio sjukhus ut för djupanalys.

Steg 3

Steg 4

Identifiering och analys
av förklaringsfaktorer
> Djupintervjuer
> Dokumentstudier

Syntes av
framgångsfaktorer
> Slutsatser kring
framgångsfaktorer

Här följer en mer detaljerad metodbeskrivning uppdelad i de fyra faser som beskrivits ovan.

med utgångspunkt i PPM-VRI från hösten 2008 till
hösten 2013. Mätningen från våren 2008 exkluderades från samtliga analyser då denna mätning inte
anses vara representativ. Vid varje punktprevalensmätning inkluderas nästan samtliga inneliggande
patienter, och analyserna omfattade därför totalt
över 250 000 patienter (i genomsnitt ca 22 000 patienter per mätning).
Ett flertal möjliga förklaringsfaktorer analyserades. Från nationella punktprevalensmätningar
hämtades uppgifter om riskfaktorer (till exempel
KAD och kirurgiska ingrepp), patientens ålder och
kön samt följsamhet till basala hygienrutiner och
klädregler. Från SKL hämtades uppgifter om sjukhusstorlek (antal vårdplatser), genomsnittlig DRGvikt och genomsnittliga vårdtider. Det stora antalet
olika datakällor som inkluderades speglar den unika datatillgång som finns i Sverige, och som utgör en
tydlig styrka.
Eventuella samband mellan möjliga förklaringsfaktorer och förekomst av vårdrelaterade infektioner analyserades med hjälp av univariat regressionsanalys. p <0,05 betraktades som signifikant.
Analyser gjordes på aggregerad nivå, med jämförelser av landsting, sjukhus, kliniker, eller mellan
olika patientgrupper utifrån exempelvis kön, ålder
och riskfaktorer. Exempelvis analyserades förekomsten av vårdrelaterade infektioner hos patienter med en viss typ av riskfaktor.

Analys och redovisning av nuläge

Urval av studieobjekt

För att skapa en detaljerad bild av förekomsten av
vårdrelaterade infektioner och olika associerade
faktorer analyserades statistik från tillgängliga datakällor på nationell nivå och för samtliga landsting
och sjukhus.
Förekomsten av vårdrelaterade infektioner dels
totalt; dels olika typer av infektioner, analyserades

Data från PPM-VRI användes för att identifiera
landsting och sjukhus med lägre eller högre förekomst av vårdrelaterade infektioner. För att justera
för möjliga slumpmässiga variationer som kan uppkomma vid få mätpunkter användes genomsnittet
av de senaste fyra mätningarna (2012 och 20132) vid
jämförande analyser.

3. Identifiering och analys av förklaringsfaktorer; Möjliga förklaringsfaktorer för olika resultat
kartlades med en kombination av kvantitativ och
kvalitativ metodik. Kvantitativa analyser gjordes
för att ge ytterligare förståelse för nivåer samt typ
av vårdrelaterade infektioner. Kvalitativ analys
gjordes i form av semistrukturerade intervjuer
med beslutsfattare och medarbetare på landstings- och sjukhusnivå.
4. Syntes av framgångsfaktorer; Utifrån de skillnader som identifierades mellan landsting/sjukhus
med lägre respektive högre förekomst av vårdrelaterade infektioner formulerades ett antal framgångsfaktorer som bedömdes höra samman med
goda resultat.

Metodbeskrivning

Not 2. Mätningen från våren 2014 fanns ännu inte tillgänglig vid studiens genomförande.
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Fyra landsting och tio sjukhus valdes ut för
djupanalys. Sjukhusen valdes ut för att de uppvisat
högre eller lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner, men valdes också för att ge ett urval av olika
typer av sjukhus. Urvalet av fokusobjekt baserades
på förekomsten av vårdrelaterade infektioner exklusive infektioner i mun och svalg, där större variation ses och anledning finns att anta variationer
i praxis vad gäller registrering. En majoritet av sjukhusen valdes ut parvis, där två sjukhus med liknande
förutsättningar uppvisade markant olika förekomst
av vårdrelaterade infektioner. Urvalet baserades
därför också på ett antal bakgrundsfaktorer. För att
ytterligare undvika snedvridning av jämförelser på
grund av olika vårdinnehåll gjordes jämförelser av
förekomsten av vårdrelaterade infektioner klinik
för klinik; medicinkliniker jämfördes med medicinkliniker och kirurgkliniker med kirurgkliniker.
Urvalet av studieobjekt beskrivs i större detalj i
kapitel 5.

öppna frågorna följdes av strukturerade frågor kring
olika möjliga förklaringsfaktorer, till exempel:
>>Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
>>Rutiner vid riskmoment som till exempel KADsättning och såromläggning
>>Utbildning och kompetensutveckling
>>Mätning och återkoppling av utfall

Fördjupad analys av studieobjekt

Nyckelpersoner inom utvalda stödfunktioner

Kvantitativ analys
Förekomst av olika typer av vårdrelaterade infektioner inom somatisk vård samt följsamheten till
basala hygienrutiner och klädregler kartlades per
klinik, per åldersgrupp och för patienter med olika
typer av riskfaktorer för att skapa en detaljerad förståelse av situationen för det enskilda sjukhuset eller landstinget.
Dokumentanalys
Styrdokument och dokument kring uppdrag och fysiska förutsättningar kopplade till vårdrelaterade infektioner analyserades för att identifiera skillnader.
Semistrukturerade intervjuer
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 96
nyckelpersoner och medarbetare på central landstingsnivå, inom stödfunktioner så som Vårdhygien3
och på sjukhusnivå (klinisk vårdpersonal och administrativ personal) och med ett antal experter inom
området. En semistrukturerad intervjumall användes, och en majoritet av intervjuerna genomfördes av
en och samma person. Intervjuerna var 30–60 minuter långa och gjordes per telefon. Samtliga intervjuer
inleddes med öppna frågor kring arbetet med hygien
och vårdrelaterade infektioner och vilka faktorer
den intervjuade personen såg som särskilt viktiga. De

Nedan beskrivs i större detalj genomförande och fokus för de olika typerna av intervjuer:
Nyckelpersoner på central landstingsnivå
Tjugo nyckelpersoner på central landstingsnivå, inklusive landstingsdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, utvecklingsdirektör, chefläkare samt andra
centrala positioner som till exempel verksamhetsutvecklare och divisionschef, intervjuades. Särskilt
fokus lades på att kartlägga hur landstingens arbete
kring vårdrelaterade infektioner är utformat och vilken styrning som finns från den centrala ledningen.
Tjugosju nyckelpersoner och medarbetare inom
Vårdhygien, Patientsäkerhet och Lokalvård intervjuades. Särskilt fokus lades på att förstå hur stödfunktionerna arbetar tillsammans med verksamheterna för att förebygga vårdrelaterade infektioner.
Chefer, medarbetare och verksamhetsutvecklare
på sjukhusnivå
Intervjuer gjordes även med 49 chefer, medarbetare
och verksamhetsutvecklare på sjukhusnivå. Särskilt
fokus lades på att förstå strukturer och inriktning
för arbetet med vårdrelaterade infektioner samt utformning av arbetet i den kliniska vardagen.
Slutsatser kring framgångsfaktorer
Intervjumaterialet analyserades genom en jämförelse av skillnader mellan hur landsting och sjukhus
med hög respektive låg förekomst av vårdrelaterade
infektioner arbetar rent konkret och vilka strukturer de har för arbetet med vårdrelaterade infektioner. Särskild uppmärksamhet gavs åt områden där
respondenterna själva upplevde att verksamheten
fungerade särskilt bra eller mindre bra. De områden och aktiviteter där störst skillnad förelåg mellan landsting och sjukhus med höga respektive låga
resultat valdes ut. Dessa områden och aktiviteter
sammanställdes och sorterades in i åtta övergripande områden, det vill säga framgångsfaktorerna. Den

Not 3. Hur de som arbetar med vårdhygien på central nivå är organiserade varierar mellan landstingen/regionerna. Ofta finns det en samlad
vårdhygienenhet, men även andra organisatoriska lösningar finns. I denna rapport benämns de personer som arbetar med vårdhygien centralt som
”Vårdhygien” oavsett organisationsform.
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satser kring orsakssamband, utan beskrivningen av
framgångsfaktorer baserar sig på observerade skillnader. I takt med att kunskapen och arbetet med
att förebygga vårdrelaterade infektioner utvecklas
vidare kommer förhoppningsvis möjligheter att i
randomiserade studier, eller andra studieupplägg,
vetenskapligt testa effekten av olika komponenter
av framgångsfaktorerna.
Studiens styrkor och svagheter

valda metoden kan således beskrivas som en form
empiristyrd (induktiv) tematisk analys.
Skillnaderna mellan de studerade landstingen
och sjukhusen är inte alltid helt tydliga. I första
hand lyfts faktorer fram där tydliga skillnader kan
urskiljas mellan sjukhus och landsting med högre
respektive lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner i punktprevalensmätningar. Ett antal faktorer som ter sig särskilt intressanta (och som med
emfas beskrivits som viktiga av sjukhusen själva),
men som observerats endast hos något eller några
av landstingen/sjukhusen beskrivs också för att
väcka tankar och diskussion.

Avgränsningar, styrkor och svagheter
Avgränsningar
Studien har några tydliga avgränsningar. Den fokuserar på vårdrelaterade infektioner i sluten somatisk specialistvård. Primärvård, öppen specialistvård och kommunal vård och omsorg ingår inte
i analyserna. Det är dock rimligt att anta att flera
av de identifierade framgångsfaktorerna kan vara
relevanta även i dessa vård- och omsorgsformer.
Studien fokuserar på faktorer som rör professionen
(mikronivå), operativ ledningsnivå (mesonivå) och
högsta strategiska ledningsnivå i landstingen (makronivå). Varken faktorer som primärt rör patientens
roll eller faktorer på nationell nivå beskrivs i detalj.
Ett grundantagande i denna kartläggning var att
de skillnader som ses i punktprevalensmätningarna
speglar faktiska skillnader i förekomst av vårdrelaterade infektioner, och att dessa skillnader till viss
del (om än inte till hundra procent) speglar skillnader i arbetssätt och förutsättningar. Det är inte möjligt att med denna typ av ansats dra entydiga slut-

Studien tar sin utgångspunkt i statistik över vårdrelaterade infektioner från PPM-VRI. Detta medför
både utmaningar och fördelar.
De nationella punktprevalensmätningarna görs
två gånger per år och avspeglar därför situationen
vid dessa två tidpunkter snarare än hela året. Användningen av fyra mätningar över två år bör dock
öka representativiteten. Metoden prevalensmätning medför i sig också vissa begränsningar. Det
mest intressanta måttet för att spegla risken att
drabbas av en vårdrelaterad infektion är incidens,
men då krävs kontinuerlig mätning under många
veckor. Punktprevalens är betydligt lättare och
mindre kostsamt att mäta, men kan till viss del påverkas av skillnader i vårdtider.4
Frågor om punktprevalensmätningarnas tillförlitlighet har också lyfts fram liksom risken att skillnader i sjukhusens mätmetoder påverkar resultatens jämförbarhet. Två mätningar gjorda med delvis
annorlunda metodik, båda mindre i omfattning än
punktprevalensmätningarna, pekar delvis åt olika
håll vad gäller förekomsten av vårdrelaterade infektioner i riket. En valideringsmätning gjordes 2012
genom efterkontroll av bedömningen i punktprevalensmätningarna på särskilt utvalda vårdavdelningar runt om i landet (Rahmqvist 2013). Valideringen visade en högre förekomst av vårdrelaterade
infektioner i landet (förekomsten var högre i 17 av
20 deltagande landsting) jämfört med motsvarande
resultat i PPM-VRI, och pekar därför på att PPMVRI underskattar förekomsten av vårdrelaterade
infektioner. Våren 2013 visade dock en markörbaserad journalgranskning av skador i vården en lägre
förekomst på 5,3 procent (Sveriges Kommuner och
Landsting 2013a). Eftersom denna studie baserades
på journaler kan det tänkas att inte alla vårdrelaterade infektioner registrerats, i synnerhet mindre
allvarliga infektioner. Varken valideringsmätningen eller journalgranskningen var utformade för att
möjliggöra jämförelse av resultat mellan landsting.

Not 4. Vid samma incidens av vårdrelaterade infektioner mellan sjukhus kan eventuella skillnader i patienternas medelvårdtid orsaka skillnader i
prevalens mellan sjukhusen.
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Sammantaget ger punktprevalensmätningarna
den bästa och mest omfattande information som
finns tillgänglig kring vårdrelaterade infektioner,
där möjlighet dessutom finns att göra jämförelser
över tid. PPM-VRI är också i internationell jämförelse en väl utvecklad datakälla. I denna studie har
därför PPM-VRI valts som huvudsakligt underlag
för beskrivningen av situationen vad gäller vårdrelaterade infektioner nationellt och för olika landsting
och sjukhus. För att minska inflytandet av eventuella
slumpmässiga variationer och få en ökad representativitet har genomsnittet av de senaste fyra mätningarna (2012–2013) använts i nulägesanalyserna.
Studien har ett antal styrkor utöver den omfattande statistik som utgör utgångspunkten. Ansatsen där landsting respektive sjukhus med bättre
och sämre utfall jämförs ger möjlighet att identifiera skillnader och betydelsefulla faktorer i större
utsträckning än om endast goda exempel studeras.
Denna ansats har tidigare använts i bland annat
i SKL:s jämförande studie av diabetesvård Framgångsfaktorer i diabetesvården (Sveriges Kommuner och Landsting 2013b), och utgör ett exempel på
hur studier av skillnader mellan olika landsting kan
leda till ett ökat lärande. I likhet med dessa studier
(Sveriges Kommuner och Landsting 2013b; Sveri-
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ges Kommuner och Landsting 2009) innebär också
beskrivningen av faktorer på samtliga nivåer i organisationen en styrka; såväl professionens som ledningens roll beskrivs, vilket ökar förklaringsgraden.
Ytterligare styrkor är kombinationen av kvantitativ
och kvalitativ analys som möjliggör en detaljerad
analys av skillnader och förklaringsfaktorer mellan
landsting och sjukhus, det stora antalet datakällor,
samt det stora antalet genomförda intervjuer.
Ansatsen medför också ett antal begränsningar
i tillägg till de utmaningar som PPM-VRI medför.
Studien är till stor del intervjubaserad, och både
intervjuare och intervjuade har vid majoriteten av
intervjuerna varit medvetna om landstingets eller
sjukhusets resultat för vårdrelaterade infektioner.
Det finns därför en inneboende risk att framgångar
respektive utmaningar betonas i för hög utsträckning. Detta har motverkats genom användning av
tydliga intervjufrågor och systematisk kartläggning av samma faktorer för framgångsrika och mindre framgångsrika landsting och sjukhus. Analysen
av skillnader mellan landsting och sjukhus är inte
heller uttömmande, och med största säkerhet finns
ytterligare framgångsfaktorer och förutsättningar
för en låg förekomst av vårdrelaterade infektioner
som denna studie inte avhandlar.

kapit el

3

Förekomst av vårdrelaterade infektioner
och riskfaktorer
I detta kapitel beskrivs förekomsten av vårdrelaterade infektioner samt associerade faktorer som kan tänkas påverka förekomsten.
Förekomst av vårdrelaterade infektioner
Som beskrivs i kapitel 2 finns några utmaningar
med statistiken från PPM-VRI. Punktprevalensmätningarna representerar samtidigt den bästa informationskälla som i nuläget finns tillgänglig vad
gäller förekomsten av vårdrelaterade infektioner,
och utgör rätt använd en källa till betydande insikter kring nuläge och förbättringsmöjligheter. Vi ger
i detta kapitel en bild av situationen vad gäller vårdrelaterade infektioner baserad på denna, och andra,
datakällor. Förhoppningsvis kan bilden ytterligare
förfinas i framtiden när ännu mer sofistikerade mätmetoder och datakällor blir tillgängliga.
Stora geografiska skillnader
Relativt stora skillnader ses mellan landsting och regioner vid punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner. Viss variation ses mellan mätningarna, men även sett över tid finns tydliga skillnader.
Vid de fyra senaste mätningarna (2012–2013) har

Västmanland i genomsnitt uppvisat hälften så hög
(5,9 procent av studerade patienter) förekomst av
vårdrelaterade infektioner som Östergötland (11,6
procent av studerade patienter). (Figur 4)
Den uppmätta förekomsten av vårdrelaterade infektioner har minskat något sedan punktprevalensmätningarnas början år 2008. Utvecklingen skiljer
sig dock; några landsting uppvisar en tydlig minskning, medan andra snarare har sett en ökning. (Figur 5)
Stora skillnader ses också mellan sjukhus. För
läns- och länsdelssjukhus5 varierar den uppmätta
förekomsten av vårdrelaterade infektioner mellan
två och tretton procent (genomsnitt av de fyra senaste mätningarna 2012–2013). Även om de allra
högsta och lägsta värdena skulle kunna antas bero
på mätproblem ses tydliga skillnader mellan olika
sjukhus. Universitetssjukhusen har i genomsnitt en
högre förekomst, men även mellan dem finns skillnader; förekomsten av vårdrelaterade infektioner
varierar mellan nio och 13 procent. (Figur 6)

Not 5. Sjukhus med mindre än i genomsnitt 100 rapporterade patienter per mätning har exkluderats.
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figur 4. Uppmätt genomsnittlig förekomst av vårdrelaterade infektioner per landsting, PPM-VRI, 2012–2013
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figur 5. Förändring i uppmätt förekomst av vårdrelaterade infektioner över tid i sex landsting, PPM-VRI
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figur 6. Uppmätt förekomst av vårdrelaterade infektioner på landets sjukhus, PPM-VRI, 2012–2013
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figur 7. Uppmätt förekomst av olika typer av vårdrelaterade infektioner, PPM-VRI, 2012–2013
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Urinvägsinfektioner vanligast
Urinvägsinfektioner (blåskatarr och njurbäcken
infektion), följda av lunginflammation och infektioner i hud och mjukdelar, är de vanligast förekommande vårdrelaterade infektionerna. Dessa
infektionstyper står tillsammans för över hälften av
de infektioner som identifierats vid punktprevalens
mätningarna. (Figur 7)
Vissa av infektionerna uppvisar ett årstidsbundet
mönster. För många ses ingen tydlig nedgång över

tid. Förekomsten av blåskatarr har dock minskat
markant sedan 2008, liksom till viss del infektioner
i hud och mjukdelar. (Figur 8)
Vårdrelaterade infektioner kan ha olika allvarlighetsgrad. Överlag kan sepsis (blodförgiftning) och
njurbäckeninflammation sägas vara allvarligare än
till exempel infektioner i munhåla och svalg, bronkit och övre luftvägsinfektioner. Den uppmätta förekomsten av särskilt infektioner i mun och svalg
skiljer sig kraftigt åt mellan landsting och sjukhus,
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figur 8. Utveckling över tid för de vanligaste vårdrelaterade infektionerna, PPM-VRI
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figur 9. Förekomst av vårdrelaterade infektioner vid läns- och länsdels- samt universitetssjukhus, med respektive utan mun- och svalg
infektioner, PPM-VRI, 2012–2013
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vilket kan tyda på varierande rutiner för rapportering. Detta förklarar dock endast en liten del av
skillnaderna mellan sjukhus. (Figur 9)
Infektionsmönstret varierar i viss mån mellan
landsting/regioner och sjukhus. De tre vanligaste
infektionstyperna i riket är dock vanligast i de flesta
landsting (17 av 21), och landsting med lägre total förekomst av vårdrelaterade infektioner ligger
Not 6. Geriatriska sjukhus exkluderade.
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överlag lägre vad gäller flertalet infektionstyper.
(Figur 10)
Variationen mellan sjukhusen är större än mellan
landstingen. Den uppmätta förekomsten av urinvägsinfektioner varierar mellan 0,6 och 4,1 procent
av studerade patienter, lunginflammation mellan
0,4 och 3 procent och hud- och mjukdelsinfektioner
mellan 0,2 och 2 procent6.

figur 10. Uppmätt förekomst av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna per landsting, PPM-VRI, 2012–2013
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figur 11. Uppmätt förekomst av vårdrelaterade infektioner inom olika specialiteter, PPM-VRI, 2012–2013
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Förekomsten av vårdrelaterade infektioner skiljer
sig även åt mellan olika specialiteter. Flest patienter med vårdrelaterade infektioner finns på urolog- och infektionskliniker, följt av kirurgkliniker.
(Figur 11)

Skillnader mellan kliniker kan bero på skillnader i förekomst av riskfaktorer eller på att patienter
flyttas mellan kliniker. Till exempel kan patienter
med vårdrelaterade infektioner som uppkommit på
annan klinik ha flyttats till infektionsklinik.
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Möjliga associerade faktorer
Det finns sannolikt ett stort antal faktorer som påverkar risken för vårdrelaterade infektioner, och
som kan förklara delar av de skillnader i infektionsförekomst som ses mellan olika sjukhus och landsting.
I stora drag kan faktorer av möjlig relevans för
risken att drabbas av en vårdrelaterad infektion delas in i tre typer:
>>Vem patienten är; Denna typ av faktorer är
kopplade till patientens grundtillstånd eller
förutsättningar, och kan därigenom vara svårare
för sjukvården att påverka (dessa faktorer skulle
kunna benämnas ”bakgrundsfaktorer”). Olika
patientunderlag ger därför olika förutsättningar;
till exempel innebär en högre andel svårt sjuka
patienter med största sannolikhet att det är svårare att undvika vårdrelaterade infektioner.
>>Hur länge patienten finns i vården; Hur länge
patienten vistas på sjukhus kan tänkas påverka
risken att drabbas av en vårdrelaterad infektion.
Vårdtid kan till viss del påverkas av vården, men
beror samtidigt på patientens behov.
>>Vad patienten påverkas av under vårdtiden;
Denna typ av faktorer är kopplade till vårdens
utformning och därmed ofta i större utsträckning
möjliga för sjukvården att påverka (dessa faktorer kan benämnas ”förklaringsfaktorer”). Sådana
faktorer kan omfatta till exempel hygienrutiner,
rutiner vid specifika moment såsom KAD- och
CVK-sättning eller rutiner för städning samt
åtgärder som till exempel operationer. Vissa faktorer är dock inte fullt ut påverkbara, till exempel
kan andelen patienter med antibiotikabehandling till viss del påverkas av sjukvården (men inte
fullt ut eftersom patienternas behov ser olika ut).
Gränsdragningen mellan ”bakgrundsfaktorer”
och ”förklaringsfaktorer” är därför svävande.
Här beskrivs några utvalda faktorer som skulle kunna påverka risken för vårdrelaterade infektioner,
och där det har varit möjligt att göra statistiska analyser. Utgångspunkten har i huvudsak varit att kartlägga i vilken utsträckning skillnader i förekomst
av vårdrelaterade infektioner hänger samman med
mätbara skillnader i sjukhusens patientunderlag
och vårdinnehåll.

Vem är patienten?
Flera olika mått kan ge en bild av hur svårt sjuka
(och hur infektionsbenägna) patienter en klinik eller ett sjukhus har. Kön, ålder, genomsnittlig DRGpoäng per vårdtillfälle (som ett mått på vårdtyngd7),
samt andel patienter med immunosuppression, har
studerats på både landstings- och sjukhusnivå.
Män drabbas i större utsträckning än kvinnor
Män drabbas i större utsträckning än kvinnor av
vårdrelaterade infektioner. Vid punktprevalensmätningar har i genomsnitt tio procent av männen
en vårdrelaterad infektion jämfört med åtta procent
av kvinnorna8. (Figur 12)
Skillnader mellan könen ses i samtliga landsting
men varierar i storlek; landsting med högre förekomst av vårdrelaterade infektioner uppvisar också
större skillnader mellan män och kvinnor. Störst
skillnad ses vad gäller lunginflammation där inneliggande män drabbas drygt 50 procent oftare än
inneliggande kvinnor (2 procent av män, 1,3 procent
av kvinnor).
Samband mellan bakgrundsfaktorer och
vårdrelaterade infektioner
Skillnaderna mellan sjukhus i förekomst av vårdrelaterade infektioner hänger till viss del samman
med skillnader i genomsnittlig ålder, andel patienter
med immunosuppression och sjukhusens genom
snittliga DRG-vikt.
Vad gäller patienternas ålder ses ett visst negativt
samband9, det vill säga landsting och sjukhus med
äldre patienter har färre vårdrelaterade infektioner.
Detta har sannolikt att göra med vilka typer av ingrepp som görs i olika åldersgrupper. Om universitetssjukhusen exkluderas försvinner dock sambandet på sjukhusnivå.
Vad gäller andelen patienter med immunosuppression ses ett svagt positivt samband på sjukhusnivå10; sjukhus med en större andel patienter med
immunosuppression har alltså en högre förekomst
av vårdrelaterade infektioner. Om universitetssjukhus exkluderas försvinner dock sambandet på sjukhusnivå, och på landstingsnivå ses inget samband.
Vad gäller genomsnittlig DRG-poäng per vårdtillfälle ses ett relativt starkt samband; sjukhus och
landsting med högre genomsnittlig DRG-poäng per
vårdtillfälle har en högre förekomst av vårdrelate-

Not 7. DRG-poäng speglar till viss del vilka åtgärder en patient genomgår, men kan även betraktas som ett mått på vårdtyngd.
Not 8. Exklusive BB och förlossning
Not 9. R2 = 0, 22 och 0,20 (landsting respektive sjukhus) vid univariat analys, p<0,05
Not 10. R2 = 0,13 vid univariat analys, p<0,05
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figur 12. Uppmätt förekomst av vårdrelaterade infektioner hos män och kvinnor, PPM-VRI, 2012–2013
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figur 13. Samband mellan DRG-vikt och vårdrelaterade infektioner på sjukhusnivå, PPM-VRI, 2012–2013
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rade infektioner. (Figur 13) Om universitetssjukhus
exkluderas minskar dock sambandets styrka11.

Vad påverkar patienten under vårdtiden?

Hur länge finns patienten i vården?

Olika typer av ingrepp eller läkemedelsbehandling
kan öka patientens risk att drabbas av en vårdrelaterad infektion (men kan samtidigt vara medicinskt
motiverade och nödvändiga). Flera av dessa riskfaktorer, till exempel kirurgiskt ingrepp, antibiotika,
CVK och KAD, mäts i PPM-VRI. En tydlig ambition
finns att begränsa användningen av antibiotika,

Risken att drabbas av en vårdrelaterad infektion
skulle också kunna tänkas påverkas av hur länge en
patient vistas i sjukvården. Inget signifikant samband ses dock mellan genomsnittlig vårdtid och
förekomst av vårdrelaterade infektioner.

Ingrepp och läkemedelsbehandling

Not 11. R2 = 0, 23 vid univariat analys, p<0,05
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figur 14. Användning av CVK per landsting, PPM-VRI, 2012–2013
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figur 15. Användning av KAD per landsting vid PPM-VRI-mätning, 2012–2013
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CVK och KAD till de patienter och de situationer då
de verkligen är nödvändiga. Användningen av CVK
och KAD skiljer sig åt mellan landstingen/regionerna. (Figur 14 och 15) Dessa skillnader skulle kunna
spegla skillnader i patientunderlag eller vårdinnehåll och skillnader i rutiner.
Signifikanta statistiska samband med förekomsten av vårdrelaterade infektioner ses (på både sjuk-
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hus- och landstingsnivå) för både andelen patienter
som har genomgått ett kirurgiskt ingrepp och andelen patienter med CVK. (Figur 16) Det är inte möjligt att uttala sig om orsakssamband i det enskilda
patientfallet. Måtten kan spegla vårdtyngd och det
är också möjligt att tänka sig omvända orsakssamband (en patient kan ha CVK på grund av en infektion eller tvärtom).

figur 16. Förekomst av utvalda riskfaktorer och förekomst av vårdrelaterade infektion på sjukhusnivå, PPM-VRI, 2012–2013
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figur 17. Andel av patienter med KAD med redovisad urinvägsinfektion, PPM-VRI, 2012–2013
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KAD är en känd riskfaktor för att utveckla urinvägsinfektion och en tydligare koppling finns mellan KAD och urinvägsinfektion än mellan andra
riskfaktorer och infektioner. Den rapporterade
förekomsten av urinvägsinfektion12 hos patienter
med KAD varierar mellan landstingen. (Figur 17)
Skillnaderna förklaras inte av en högre användning
av KAD i vissa landsting. Ingen särskild definition

ges i PPM-VRI av vad som utgör en urinvägsinfektion vid KAD-behandling, och skillnader i bedömning av vad som utgör en urinvägsinfektion kan tänkas bidra till viss osäkerhet i statistiken. Viktigt att
notera är också att det i mätningarna inte beskrivs
om KAD har gett upphov till en urinvägsinfektion
eller om KAD används på grund av en urinvägsinfektion.

Not 12. Antingen den lindrigare formen blåskatarr eller den allvarligare formen njurbäckeninflammation
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figur 18. Följsamhet till samtliga basala hygienrutiner och klädregler. PPM-BHK
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Hygienrutiner och klädregler
Basala hygienrutiner och klädregler tillämpas för
att minska risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner (se faktaruta Basala hygienrutiner och klädregler). Följsamheten till rutinerna
mäts två gånger årligen. Sedan mätningarnas början
våren 2010 har följsamheten ökat i landet (Figur 18)
och i samtliga landsting.
Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler skiljer sig åt mellan landstingen. Jönköping
uppvisar högst följsamhet (88 procent) vid de senaste två mätningarna medan Västernorrland har lägst
följsamhet (56 procent). Spridningen är ännu större
mellan sjukhus (48-94 procent), och en betydande
spridning ses även inom ett och samma landsting
(som mest 48-79 procent).
Inget statistiskt samband ses dock mellan följsamheten till BHK och förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Det är inte samma landsting och
sjukhus som uppmäter hög följsamhet till BHK som
har låg uppmätt förekomst av vårdrelaterade infektioner. Avsaknaden av statistiskt samband skulle
kunna bero på att många andra faktorer påverkar
uppkomsten av vårdrelaterade infektioner. En stor
andel av de vårdrelaterade infektionerna orsakas
inte av smittspridning mellan individer utan av
egenkolonisering från patientens egen kropp. För
att förhindra dessa infektioner är hygienrutiner
viktiga, men de basala hygienrutinerna och klädreglerna är inte den enda faktorn av vikt. Det är dock
viktigt att betona att stark evidens finns för följsam-

het till hygienrutiner för att minska förekomsten av
flertalet vårdrelaterade infektioner.
Överbeläggningar
Överbeläggningar kan påverka de fysiska förutsättningarna för god hygien, och skulle kunna tänkas bidra till en ökad risk för vårdrelaterade infektioner.
På sjukhusnivå ses dock inget statistiskt samband
mellan förekomsten av överbeläggningar och den
uppmätta förekomsten av vårdrelaterade infektioner.
Sjukhusstorlek
Större sjukhus, med fler avdelningar och potentiellt
fler individer som rör sig mellan avdelningar, skulle
kunna tänkas medföra en större risk för vårdrelaterade infektioner. Det statistiska sambandet mellan
ett större antal vårdplatser och en högre förekomst
av vårdrelaterade infektioner är dock relativt svagt,
och exkluderas universitetssjukhusen är det inte
signifikant13.
Sammanfattningsvis ses stora skillnader i förekomsten av vårdrelaterade infektioner mellan olika
landsting och sjukhus. En del verkar kunna förklaras av olika patientunderlag och vårdinnehåll, men
inte allt. Vilka ytterligare förklaringar finns till de
skillnader som ses? Finns det skillnader i till exempel vårdens utformning eller det förebyggande arbetet som påverkar förekomsten av vårdrelaterade
infektioner? Dessa frågor belyses i de kapitel som
följer.

Not 13. R2 = 0,27 och 0,07, p< 0,05 och 0,09 inklusive respektive exklusive universitetssjukhus
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Basala hygienrutiner och klädregler

Syftet med basala hygienrutiner och klädregler
är att förhindra smittöverföring. De utgår från
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien
inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS
2007:19).
I Basala hygienrutiner ingår handhygien
(handdesinfektion och ibland handtvätt),

användning av handskar, plastförkläde/skyddsrock och ibland stänkskydd. Klädregler omfattar korrekt arbetsklädsel, det vill säga kortärmad arbetsdräkt, händer och underarmar fria
från ringar, smycken och klocka.
För mer information om de olika riktlinjerna,
se Vårdhandboken.se
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kapit e l

4

Urval för fördjupad analys
I detta kapitel beskrivs kortfattat urvalet av landsting och sjukhus för fördjupad analys.

Fyra landsting och åtta sjukhus som utmärker sig
genom särskilt hög eller särskilt låg förekomst av
vårdrelaterade infektioner valdes ut för jämförande
analys. Sjukhusen valdes ut i ”par”, där stora skillnader observerades i förekomst av vårdrelaterade
infektioner vid de båda sjukhusen trots liknande
förutsättningar. Denna ansats valdes för att så långt
som möjligt säkerställa att observerade skillnader
inte i huvudsak berodde på olika patientunderlag
och vårdinnehåll. I tillägg till jämförelserna mellan
de fyra landstingen och de fyra sjukhusparen studerades ytterligare två sjukhus som valdes ut på grund
av låg förekomst av vårdrelaterade infektioner respektive minskning över tid.
Nedan beskrivs urvalet av fokusobjekt (landsting
och sjukhus) med en kort motivering.

ningarna konsekvent legat under riksgenomsnittet,
samt har haft en minskning över tid. Samtliga sjukhus i Västmanland har en förekomst av vårdrelaterade infektioner14 under sju procent15. Västmanland
är ett av de landsting som har lägst användning av
CVK och KAD i de senaste mätningarna.
Halland har den tredje lägst uppmätta förekomsten av vårdrelaterade infektioner (2012–2013)14.
Landstinget har vid de sju senaste PPM-VRI-mätningarna konsekvent legat under riksgenomsnittet
samt är det landsting som har haft den allra lägsta
förekomsten av vårdrelaterade infektioner över
tid. Samtliga sjukhus i Halland har en förekomst14
under åtta procent. Landstinget har i de senaste
mätningarna lägre användning av CVK och KAD än
riksgenomsnittet14.

Fokuslandsting

Landsting med högre förekomst av
vårdrelaterade infektioner

Landsting med lägre förekomst av
vårdrelaterade infektioner
Västmanland har lägst uppmätt förekomst av vårdrelaterade infektioner av alla landsting (2012–2013)14.
Landstinget har vid de sju senaste PPM-VRI-mät-

Östergötland har den högst uppmätta förekomsten
av vårdrelaterade infektioner (2012–2013)14. Landstinget har vid de sju senaste PPM-VRI-mätningarna
konsekvent legat över riksgenomsnittet. Samtliga sjukhus i lanstinget har en förekomst över åtta

Not 14. Medelvärde av samtliga mätpunkter från PPM-VRI 2012 och 2013
Not 15. Endast resultat från >100 observerade patienter per mätning. Sjukhus med färre än 100 observationer per mätning redovisas inte.
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procent. Östergötland har hög användning av CVK
och KAD och har en hög andel urinvägsinfektioner
bland patienter med KAD.
Gävleborg har den näst högsta uppmätta förekomsten av vårdrelaterade infektioner (2012–2013)14
och större skillnad mellan män och kvinnor än riks
genomsnittet. Samtliga sjukhus i landstinget har en
förekomst över tio procent16. Gävleborg har hög användning av KAD men ligger under riksgenomsnittet vad gäller användning av CVK. Landstinget har
en jämförelsevis hög förekomst av urinvägsinfektioner bland patienter med KAD.
En godtagbar samstämmighet ses mellan PPMVRI-mätningar och valideringsmätningar för samtliga landsting som valdes ut för djupanalys.

Fokussjukhus
Sjukhuspar 1: Mindre sjukhus med lägre (Skellefteå lasarett) respektive högre (Hudiksvalls sjukhus) förekomst av vårdrelaterade infektioner
De två sjukhusen uppvisar liknande förutsättningar
i form av liknande antal vårdplatser, liknande åldersfördelning och liknande vårdtyngd (mätt som
andel patienter med kirurgiskt ingrepp respektive
immunosuppression samt genomsnittlig DRG-poäng). (Figur 19)

Trots detta ses olika förekomst av vårdrelaterade
infektioner, där Hudiksvalls sjukhus ligger högre
både totalt, i åldersgruppen 61-79 år, på medicinklinikerna (här ses störst skillnad) samt på kirurgklinikerna. Skillnaderna har funnits under flera år,
även om de minskat något.
Sjukhuspar 2: Mellanstora sjukhus med lägre
(Hallands sjukhus i Varberg) respektive högre
(Vrinnevisjukhuset i Norrköping) förekomst av
vårdrelaterade infektioner
De två sjukhusen har liknande förutsättningar i
form av liknande antal vårdplatser, liknande åldersfördelning, liknande vårdtyngd (mätt i form av
andel patienter med kirurgiskt ingrepp respektive
immunosuppression samt genomsnittlig DRG-poäng). (Figur 20)
Trots detta är förekomsten av vårdrelaterade infektioner olika, där Vrinnevisjukhuset i Norrköping
ligger högre både totalt, i åldersgruppen 61-79 år, på
medicinklinikerna (skillnaden på medicinklinikerna är dock liten) samt på kirurgklinikerna. Skillnader ses främst vid de senaste två mätningarna.

figur 19. Jämförelse mellan Lasarettet i Skellefteå och Hudiksvalls sjukhus
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Not 16. Endast resultat från >100 observerade patienter per mätning. Sjukhus med färre än 100 observationer per mätning redovisas inte.
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Sjukhuspar 3: Större sjukhus med lägre (Västmanlands sjukhus Västerås) respektive högre
(Gävle sjukhus) förekomst av vårdrelaterade
infektioner
De två sjukhusen har liknande förutsättningar i form
av relativt liknande storlek, liknande åldersfördel-

ning, liknande vårdtyngd (mätt i form av andel patienter med kirurgiskt ingrepp respektive immunosuppression samt genomsnittlig DRG-poäng). (Figur 21)
Trots detta ses olika förekomst av vårdrelaterade
infektioner, där Gävle sjukhus har en högre förekomst både totalt, i åldersgruppen 61–79 år, på medi

figur 20. Jämförelse mellan Hallands sjukhus Varberg och Vrinnevisjukhuset i Norrköping
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figur 21. Jämförelse mellan Västmanlands sjukhus Västerås och Gävle sjukhus
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cinklinikerna samt på kirurgklinikerna. Skillnader
ses de senaste två åren, om än något minskande.
Sjukhuspar 4: Universitetssjukhus (Skånes
universitetssjukhus och Universitetssjukhuset
i Linköping) med olika förekomst av vårdrelaterade infektioner
De två universitetssjukhusen skiljer sig åt på några
sätt vad gäller förutsättningar. Skånes universitetssjukhus som har lägre förekomst av vårdrelaterade
infektioner är större och har en större andel patienter
med immunosuppression (faktorer som skulle kunna
bidra till en högre förekomst av vårdrelaterade infektioner) men har också något äldre patienter och något
färre operationer (faktorer som skulle kunna bidra
till en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner).
Sjukhusen har liknande DRG-vikt. Stora skillnader i
förekomsten av vårdrelaterade infektioner ses framför allt mellan medicinklinikerna. (Figur 22)

Ytterligare studerade sjukhus
I tillägg till de fyra sjukhusparen har ytterligare två
sjukhus studerats.
Södersjukhuset studerades då sjukhuset låg bland
de 30 procent med lägst förekomst av vårdrelaterade infektioner vid mätningarna 2012–2013 och
konsevent har återfunnits bland sjukhus med lägst
förekomst (lägsta eller näst lägsta fjärdedelen) under samma period. (Figur 23)
Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) studerades då
sjukhuset uppvisat en minskning av vårdrelaterade
infektioner över tid (undantaget våren -13 då en
högre förekomst sågs till följd av ett calici-utbrott
(vinterkräksjuka) i samband med punktprevalensmätningen). (Figur 24)

figur 22. Jämförelse mellan Skånes universitetssjukhus och Universitetssjukhuset i Linköping
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* Mun- och svalginfektioner exkluderade
** Avser mätningen hösten 2013
Källa: PPM-VRI
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figur 23. Översikt över Södersjukhuset

Stor skillnad i förekomst av vårdrelaterade infektioner…
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Not: Inkluderar data från samtliga mätningar 2012 och 2013
* Mun- och svalginfektioner exkluderade
** Avser mätningen hösten 2013
Källa: PPM-VRI

figur 24. Översikt över Södra Älvsborgs sjukhus

Stor skillnad i förekomst av vårdrelaterade infektioner…
Åldersgrupp
61–79 år
Procent
Södra
Älvsborgs
sjukhus
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Medicinklinik*
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…trots liknande förutsättningar
Inkluderade Patienter Patienter med
patienter** över 60 år kirurgiskt ingrepp
Antal
Andel
Andel
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Not: Inkluderar data från samtliga mätningar 2012 och 2013
* Mun- och svalginfektioner exkluderade
** Avser mätningen hösten 2013
Källa: PPM-VRI
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Framgångsfaktorer
I detta kapitel beskrivs åtta framgångsfaktorer som utmärker landsting och sjukhus med
en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner. Beskrivningen av framgångsfaktorerna
ska stimulera till diskussion och bidra till ett fortsatt förbättringsarbete inom landsting
och sjukhus.

Som beskrivits i tidigare kapitel valdes två landsting
och sex sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner (eller förbättring över tid), och
två landsting och fyra sjukhus med en högre förekomst av vårdrelaterade infektioner ut för fördjupad analys. Sammanlagt genomfördes närmare 100
intervjuer i syfte att förstå vilka påverkbara faktorer
som kan hjälpa till att förklara varför vissa landsting
och sjukhus lyckas bättre än andra i arbetet med att
förebygga vårdrelaterade infektioner.
I intervjuerna lades stort fokus på att förstå hur
faktorer på olika nivåer bidrar till att förebygga
vårdrelaterade infektioner; faktorer som direkt påverkar patienten länkas till faktorer som möjliggör
eller skapar förutsättningar för ett framgångsrikt
arbete med vårdrelaterade infektioner. Den högsta
nivå som berörs är övergripande landstingsnivå;
faktorer på nationell nivå har inte varit i fokus i denna kartläggning. Fokus har varit på landstingsdriven
sjukvård, men flera av de identifierade faktorerna
har sannolikt relevans även i kommunal sjukvård
och omsorg och bland privata vårdgivare.

Totalt har åtta framgångsfaktorer identifierats.
Den första faktorn, ”Vårdrelaterade infektioner ses
som oacceptabla” berör hela organisationen. De två
nästföljande faktorerna, ”Hygienriktlinjer ses som
självklara” och ”Riskbedömningar ger proaktiva arbetssätt” rör i första hand professionernas arbete
(mikronivå). Tre faktorer berör den operativa ledningens arbete (mesonivå): ”Goda lokalmässiga
förutsättningar skapas”, ”Konsekvent budskap och
regelbunden återkoppling” och ”Städning ses som
viktig en del”. De två avslutande framgångsfaktorerna, ”Vårdhygien och verksamheter samarbetar tätt”
och ”Fokuserad ledning som agerar via adekvata kanaler” är framför allt påverkbara på landstingsövergripande nivå (makronivå).
Patienten som medskapare är central i arbetet
med att förebygga vårdrelaterade infektioner. En
trygg och patientsäker vård förutsätter att patienten involveras och ges möjlighet att bidra till att
minska risken för en vårdrelaterad infektion. Patienten som medskapare beskrivs här inte som en
framgångsfaktor, då kartläggningen av framgångs-
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faktorer har utgått ifrån medarbetarnaszzzzz och
ledningens förebyggande arbete.
Framgångsfaktorernas relation till varandra kan
beskrivas i ett ramverk som förenklat visar vilken

del av sjukvårdsorganisationen som kan agera på
vilken framgångsfaktor. (Figur 25)
Framgångsfaktorerna sammanfattas i Tabell 2.

figur 25. Framgångsfaktorer indelade efter organisationens olika delar

Ses som en viktig medskapare
Patienten

Organisationskultur

Professionen

1. Vårdrelaterade
infektioner
ses som
oacceptabla

2. Hygienriktlinjer ses som självklara
3. Riskbedömningar ger proaktiva arbetssätt

Mikro

Operativ ledning

4. Goda lokalmässiga förutsättningar skapas
5. Konsekvent budskap och regelbunden återkoppling
6. Städning ses som en viktig del

Meso

Landstingsövergripande
Landstingsledning
Stödfunktioner

7. Vårdhygien och verksamheter samarbetar tätt
8. Fokuserad ledning som agerar via adekvata kanaler

Makro
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tabell 2. Sammanfattning av framgångsfaktorer för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner
Del av
organisationen

Framgångsfaktor

Beskrivning

Vid landsting och sjukhus med lägre förekomst av
vårdrelaterade infektioner beskrivs:

Alla nivåer

1. Vårdrelaterade
infektioner ses som
oacceptabla

I hela organisationen – från
profession till högsta landstingsledning – finns en utbredd kultur
där vårdrelaterade infektioner ses
som något oacceptabelt som kan
och ska undvikas. Medarbetarna
ser en tydlig koppling mellan
sitt eget agerande och risken för
spridning av smitta och uppkomsten av vårdrelaterade infektioner.

>>Utbrett engagemang och ansvarskänsla för att före-

2. Hygienriktlinjer ses
som självklara

Rutiner och riktlinjer för förebyggande av vårdrelaterade
infektioner ses som självklara
av samtliga, och kulturen tillåter
och uppmuntrar konstruktiva
påminnelser.

>>Följsamhet till rutiner för att minska infektionsrisk

3. Riskbedömningar ger
proaktiva arbetssätt

Utöver att följa etablerade hygienrutiner identifierar vårdpersonalen även situationer med hög
risk för infektion och anpassar
åtgärder och planering för att
minimera infektionsrisker.

>>Personalen identifierar risksituationer och tar initiativ

4. Goda lokalmässiga
förutsättningar skapas

De lokalmässiga förutsättningarna bidrar till en minskad risk för
smittspridning och infektion.

>>Ett medvetet arbete under en längre tid med att

5. Konsekvent budskap
och regelbunden återkoppling

Medarbetarna nås regelbundet
av ett tydligt och konsekvent
budskap där vikten av att förebygga vårdrelaterade infektioner
betonas samt en regelbunden
återkoppling av resultat.

>>Konsekvent budskap kring vikten av att förebygga

6. Städning ses som en
viktig del

Ledningen ser städning som en
strategiskt viktig och prioriterad
del i arbetet med att förebygga
vårdrelaterade infektioner, och
detta reflekteras i städningens
utformning och frekvens.

>>Frekvent kvalificerad städning
>>God utbildning i hygien och smittspridning för

7. Vårdhygien och
verksamheter sam
arbetar tätt

Ett nära och aktivt samarbete
finns mellan verksamheterna och
en Vårdhygien som är närvarande, känner ägarskap för resultat,
och har fokus på genomförbarhet.

>>Vårdhygien upplevs som närvarande av verksamhe-

8. Fokuserad ledning
som agerar via adekvata
kanaler

Den högsta ledningen agerar
aktivt via adekvata kanaler för att
minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner

>>Engagerat och långvarigt fokus från högsta ledning,

Mikro
Professionen

Meso
Operativ
ledning

Makro
Landstingsledning och
stödfunktioner

bygga vårdrelaterade infektioner

>>Uppmärksamhet kring betydelsen av proaktivt arbete
med vårdrelaterade infektioner

ses som en viktig del i allas arbete

>>Öppenhet och acceptans för att påminna varandra
om rutiner och uppmärksamma eventuella avsteg

för att minska infektionsriskerna

skapa goda lokalmässiga förutsättningar för att förebygga vårdrelaterade infektioner, exempelvis en stor
andel enkelrum med tillhörande toaletter, minskad
mängd textilier, ”spritbara” möbler eller instrument
som bara används till en patient
vårdrelaterade infektioner

>>God utbildning, kompetensutveckling och lättillgänglig information

>>Strukturerad återkoppling av resultaten från mät-

ningarna av vårdrelaterade infektioner samt basala
hygienrutiner och klädregler, kopplat till tydliga krav
på förbättring

lokalvårdare

terna och skapar praktiskt tillämpbara lösningar

>>Vårdhygien har hög status och finns representerad

i nätverk och forum som arbetar med prevention av
vårdrelaterade infektioner samt på ledningsnivå

med god insyn i frågorna, samt återkoppling av resultat kopplat till tydliga krav på förbättring
>>Strukturer som bidrar till att föra ut ledningens fokus
på vårdrelaterade infektioner till verksamheterna
inklusive involvering av Vårdhygien
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Framgångsfaktor 1: Vårdrelaterade
infektioner ses som oacceptabla
Med denna framgångsfaktor menas att det i hela organisationen, från profession till högsta landstingsledning, finns en utbredd kultur där vårdrelaterade
infektioner ses som något oacceptabelt som kan och
ska undvikas. Medarbetarna ser en tydlig koppling
mellan sitt eget agerande och risken för spridning av
smitta och uppkomsten av vårdrelaterade infektioner.
Vid landsting och sjukhus med en lägre förekomst
av vårdrelaterade infektioner beskrivs:
>>Utbrett engagemang och ansvarskänsla för att
förebygga vårdrelaterade infektioner
>>Uppmärksamhet kring betydelsen av proaktivt
arbete med vårdrelaterade infektioner
Aspekter av en organisations kultur är svårfångade
men viktiga. Den kultur som genomsyrar en organisation påverkar i högsta grad beslut som fattas och
hur medarbetare handlar i olika situationer. De observerade skillnaderna mellan olika landsting/sjukhus är inte entydiga men tillräckligt framträdande
för att motivera beskrivning av en organisationskultur där en framgångsfaktor är att vårdrelaterade infektioner inte accepteras som en naturlig del av en
sjukhusvistelse.

”Man har förstått att VRI och
smitta är ett problem och att det är
ett problem som vi kan påverka.”
Läkare, sjukhus med lägre VRI-förekomst

Utvecklad ansvarskänsla för möjligheten att
förebygga vårdrelaterade infektioner
Landsting och sjukhus med en lägre förekomst av
vårdrelaterade infektioner beskriver en inställning
där vårdrelaterade infektioner ses som oacceptabla,
och personalen har en utbredd ansvarskänsla för att
förebygga infektioner.

”Det kan vara mina händer som
sprider smittan.”
Sjuksköterska, sjukhus med lägre VRI-förekomst
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På flera nivåer i organisationen beskrivs behovet av
en förändrad inställning (vilket till delar har åstadkommits). I stället för att vårdrelaterade infektioner ses som något som till stora delar är en oundviklig, om än beklaglig, följd av sjukhusvistelse, måste
varje infektion ses som ett misslyckande och något
som genom aktivt förebyggande arbete kan och ska
förhindras. I flertalet intervjuer beskrivs en utbredd
ansvarskänsla, där ingen vill vara den som riskerar
att bidra till smittspridning eller uppkomsten av en
vårdrelaterad infektion.

”Tänk om man skulle jämföra
vården med livsmedelsindustrin –
där skulle det vara helt oacceptabelt att inte följa hygienkraven.”
Hälso- och sjukvårdsdirektör, landsting med lägre VRI-förekomst

Sjukhus/landsting med en högre förekomst av vårdrelaterade infektioner beskriver i större utsträckning vårdrelaterade infektioner som något oundvikligt, som visserligen bör förebyggas, men som till
stor utsträckning beror på vilka patienter sjukhuset/avdelningen har och därför inte går att påverka.
Det beskrivs att medarbetare inte tydligt ser kopplingen mellan sitt eget agerande och risken för vårdrelaterade infektioner. Det beskrivs även finnas en
större skepsis gentemot mätresultaten från punktprevalensmätningarna, där de egna höga resultaten
förklaras med att sjukhuset/landstinget ”mäter mer
korrekt än andra”, och att andra sjukhus/landstings
resultat misstänks vara falskt låga.

”Punktprevalensmätningar är
bara punktmätningar två gånger
per år och speglar inte nivån
under årets andra dagar.”
Verksamhetschef, vid sjukhus som legat högt flera mätningar i rad

Utbrett engagemang
I landsting och sjukhus med en lägre förekomst av
vårdrelaterade infektioner framkommer i intervjuer med både profession och ledning ett mycket stort
engagemang för vårdrelaterade infektioner och förebyggande arbete.

I båda landstingen med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner nämner samtliga intervjuade
personer spontant ett stort engagemang bland medarbetarna som en av de viktigaste komponenterna i
arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner.
Olika exempel ges på hur engagemang visar sig, exempelvis genom en tidig acceptans för betydelsen av basala hygienrutiner och klädregler eller en mycket god
uppslutning vid möten om vårdrelaterade infektioner.
I landsting och sjukhus med en högre förekomst
av vårdrelaterade infektioner beskrivs också ett
engagemang för hygienfrågor och prevention av
vårdrelaterade infektioner, men att engagemanget
framför allt finns hos enskilda eldsjälar, och inte på
samma sätt genomsyrar hela organisationen.

”Kulturen att skydda patienten
finns inte – man tror att patienten smittar medarbetarna och
inte tvärtom.”
Verksamhetsutvecklare, landsting med högre VRI-förekomst

Proaktivt arbete uppmärksammas
I landsting och vid sjukhus med en lägre förekomst
av vårdrelaterade infektioner beskrivs att dagens
stora engagemang för prevention av vårdrelaterade
infektioner uppkommit delvis som följd av en allvarlig händelse i form av smittspridning eller utbrott av
något slag som skakat hela organisationen. Det har
till exempel handlat om dödsfall på en neonatalavdelning på grund av ESBL- och MRSA-utbrott17 på
en intensivvårdsavdelning.

”Barnen som dog var ett oerhört
trauma för oss alla.”
Läkare, sjukhus med lägre VRI-förekomst

året bidragit till ett nu ökande fokus på vårdrelaterade infektioner. I ett annat landsting beskrivs ett
utbrott för ca tio år sedan i ett fåtal intervjuer, men
det verkar inte ha gjort ett lika tydligt och bestående
avtryck i organisationen.

”Dåliga värden bortförklaras
ofta med att vi har svårare
patienter hos oss.”
Sjuksköterska, sjukhus med högre VRI-förekomst

Många intervjuade personer i landsting med en
lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner lyfter
betydelsen av eldsjälar som drivit frågan och bidragit till en gynnsam kultur. Vikten av förebilder inom
samtliga personalkategorier betonas. Flera nämner
särskilt hur viktigt det har varit att läkare med högt
anseende engagerat sig i arbetet och fungerat som
förebilder. I landsting/sjukhus med en högre förekomst av vårdrelaterade infektioner beskrivs inte
lika starka interna förebilder inom området.

Exempel: Här lyfts förebilder för att skapa engagemang hos
medarbetarna

På ett större sjukhus som studerats på grund av sin låga förekomst av vårdrelaterade infektioner beskrivs hur hela organisationen tidigt började arbeta aktivt med hygien och förebyggande av vårdrelaterade infektioner.
Ett MRSA-utbrott på intensivvårdsavdelningen beskrivs ha
skapat ett stort fokus på vårdrelaterade infektioner, först på
intensivvårdsavdelningen och sedan över hela sjukhuset. Engagemanget beskrivs sedan dess ha varit en självklarhet, och uttryckts
i till exempel stort fokus på hygien; ”Följsamhet till klädregler är
överspelat, det är en ickefråga”. I intervjuer betonas också vikten
av förebilder. En mycket engagerad chefläkare beskrivs ha spridit
medvetenhet och engagemang, och det betonas även hur ledningen har arbetat aktivt med att föra fram goda förebilder bland
medarbetarna. Tidigt i arbetet med basala hygien- och klädregler
lades till exempel ”veckans förebild” ut på intranätet.

Även i landsting med en högre förekomst av vårdrelaterade infektioner beskrivs smittoutbrott som
en utlösande faktor för arbete med vårdrelaterade
infektioner. Dessa verkar dock av olika anledningar
inte ha lämnat samma avtryck i organisationen. I
ett landsting har VRE-utbrott18 under det senaste

Vid samma sjukhus uttrycker medarbetarna nöjdhet med de
utbildningsinsatser som ges kring riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner, ”Vi utbildas av de som är bäst inom området,
på så vis inspireras och engageras medarbetarna”.

Not 17. ESBL = Extended spectrum beta-lactamase, MRSA = Methicillinresistent staphylococcus aureus
Not 18. Vancomycinresistenta enterokocker
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Framgångsfaktor 2: Hygienriktlinjer ses
som självklara
Med denna framgångsfaktor menas att rutiner och riktlinjer för förebyggande av vårdrelaterade infektioner
ses som självklara att följa av samtliga, och att kulturen
tillåter och uppmuntrar konstruktiva påminnelser.
Vid landsting och sjukhus med en lägre förekomst
av vårdrelaterade infektioner beskrivs:
>>Följsamhet till rutiner för att minska infektionsrisk ses som en viktig del i allas arbete
>>Öppenhet och acceptans för att påminna varandra
om rutiner och uppmärksamma eventuella avsteg
Följsamhet till rutiner
I landsting och på sjukhus med en lägre förekomst
av vårdrelaterade infektioner beskrivs att samtliga
personalkategorier, inklusive personal som till exempel arbetar med lokalvård och transport, i stor
utsträckning följer de riktlinjer som finns.
Exempel: Här följer alla hygienrutiner

På ett mindre sjukhus som studerats på grund av sin låga
förekomst av vårdrelaterade infektioner, beskrivs att följsamhet
till hygienregler ses som något självklart för samtliga personer
som vistas på sjukhusavdelningarna. Inte bara vårdpersonal
utbildas i hygien och smittspridning utan även lokalvårdare
och transportpersonal. Även patienter och anhöriga informeras aktivt och påminns kontinuerligt om vikten av hygien.
”Man måste få alla att förstå varför detta är så viktigt.” På
sjukhusets neonatalavdelning sker ett aktivt arbete med att

Några sjukhus och landsting med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner beskriver hur
fokus tidigare i första hand har legat på BHK, men
kommit att flyttas över mer och mer på övriga hygienrutiner när följsamheten till BHK ökat. I flera
intervjuer beskrivs hur sjukhusen aktivt arbetar
med SKL:s åtgärdspaket för att minska förekomsten
av vårdrelaterade infektioner. Här förefaller också
medvetenhet om infektionsrisk vara en självklarhet, och riktlinjer för att minska riskerna ses som
viktiga och meningsfulla.

”Efter aktivt arbete med SKL:s
åtgärdspaket för urinvägsinfektioner ser vi en markant minskning av urinvägsinfektioner på
hela sjukhuset.”
Överläkare, sjukhus med lägre VRI-förekomst

På de platser där förekomsten av vårdrelaterade
infektioner är högre lyfts i stället fram att det ofta
finns en bristande förståelse för betydelsen av att
följa hygienrutiner. Det verkar även vara vanligare
förekommande att medarbetare, särskilt i läkargruppen, ifrågasätter i vilken utsträckning hygienrutiner faktiskt bidrar till att förebygga vårdrelaterade infektioner.

involvera föräldrarna, ”Föräldrarna är en av de största riskerna
för smittspridning”. Vid ingången till avdelningen visas en kort
film om hygien och vid inskrivning ges utförlig information om
smittspridning och hygienrutiner. För att säkra att alla föräldrar
får rätt information används en strukturerad checklista.

Vad säger Socialstyrelsen om hygienrutiner?

Socialstyrelsen kategoriserar evidensläget för
basala rutiner för hand- och klädhygien för att
förhindra smitta i vården som kategori I och II19.
Även andra typer av hygienrutiner (till exempel
vid KAD- och CVK-sättning) beskrivs ha ett

starkt stöd från vetenskapliga studier (kategori
I och II). För mer information se Socialstyrelsens kunskapsunderlag Att förebygga vårdrelaterade infektioner20.

Not 19. Kategori I: Åtgärden har starkt stöd i väl utförda och kontrollerade kliniska undersökningar, som dokumenterar effekten på förekomsten av
vårdrelaterade infektioner. Den stöds av en stor majoritet nationell och internationell expertis, och rekommenderas i gängse handböcker. Åtgärden
kan tillämpas på de flesta sjukhus och vårdhem m.fl., oberoende av storlek etcetera, och är fullt möjlig att genomföra praktiskt. Kategori II: Åtgärden
har visst stöd i kliniska undersökningar enligt ovan. Saknas sådana undersökningar, ska den ha starkt stöd i experimentella undersökningar som visar
att den påverkar förekomsten av mikroorganismer, så att en klinisk effekt på infektionsförekomsten är mycket sannolik.
Not 20. ”Att förebygga vårdrelaterade infektioner”– ett kunskapsunderlag, Socialstyrelsen, 2006.
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SKL:s åtgärdspaket

I SKL:s åtgärdspaket beskrivs åtgärder inom
olika områden för att minska patientskador i
vården:
>> I Infektioner vid centrala venösa infarter
– åtgärder för att förebygga beskrivs fem
evidensbaserade åtgärder för inläggning,
daglig skötsel och borttagande av CVK för att
minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Exempel på åtgärder som beskrivs är
steril inläggningsteknik vid CVK-sättning och
daglig inspektion av CVK och insticksställe.
>> Detaljerad information kring KAD-användning finns beskrivet i Vårdrelaterade

”Man känner av attityden – ni
får hålla på med hygien men jag
tänker inte ändra mig.”
Sjuksköterska, sjukhus med högre VRI-förekomst

Vad gäller övriga rutiner, till exempel hygienrutiner
vid CVK- eller KAD-sättning, beskrivs inte samma
skepsis i landsting/sjukhus med en högre förekomst
av vårdrelaterade infektioner som i fråga om BHK.
Samtidigt beskrivs att följsamheten till CVK-/KADrutinerna ibland brister och att det i vissa fall finns
en okunskap kring arbetet. Punktprevalensmätningarna visar att andelen patienter med KAD som
drabbas av urinvägsinfektioner är högre i de studerade landstingen med en högre förekomst av vårdrelaterade infektioner. Det är intressant att fråga sig
i vilken utsträckning detta speglar brister i rutiner
eller hygien kring KAD-användning.

urinvägsinfektioner – åtgärder för att förebygga. Exempel på åtgärder är att identifiera
patienter med risk för urinvägsinfektion och
att behandla med urinkateter endast på strikt
indikation efter ordination av läkare.
>> I Postoperativa sårinfektioner - åtgärder för
att förebygga beskrivs fyra evidensbaserade
åtgärder för att minska risken för postoperativa sårinfektioner. Exempel på åtgärder som
beskrivs är rutiner för preoperativ huddesinfektion och eventuell håravkortning och
användning av korrekt antibiotikaprofylax.

konstruktivt sätt påminna den som missar att följa
hygienrutinerna. Det betonas att det är viktigt att
alla i organisationen känner ett ansvar för att påminna andra medarbetare, och att alla ska vara beredda, och välkomna, att bli påminda, oavsett vilken
profession medarbetarna tillhör.

”Hos oss är det en öppen kultur
mellan städ- och vårdpersonalen
och ofta är det städ som påminner vårdpersonalen om hygienrutiner.”
Chef för lokalvård, landsting med lägre VRI-förekomst

Studerade kliniker och sjukhus med en högre förekomst av vårdrelaterade infektioner beskriver i
stället ofta en bristande öppenhet, det finns inte ett
öppet klimat för påminnelser när någon glömmer
ett steg i en hygien- eller klädrutin.

”Jag hör ofta kollegor säga: Vilka
belägg finns för hygienrutinerna?
”Här kan man inte påminna om
Varför ska vi göra det här?”
man ser att kollegan har missat
Läkare, sjukhus med högre VRI-förekomst
att sprita händerna.”
Öppenhet och acceptans för påminnelser
Ett område som lyfts fram av samtliga landsting/
sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade
infektioner är öppenhet och acceptans för att på ett

Läkare, sjukhus med högre VRI-förekomst
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Framgångsfaktor 3: Riskbedömningar
ger proaktiva arbetssätt
Med denna framgångsfaktor menas att vårdpersonalen utöver att följa etablerade hygienrutiner identifierar situationer med hög risk för infektion och
anpassar åtgärder och planering för att minimera
infektionsrisker.
Vid landsting och sjukhus med en lägre förekomst
av vårdrelaterade infektioner beskrivs:
>>Personalen identifierar risksituationer och tar
initiativ för att minska infektionsriskerna

”Under rond går vi alltid till de
mest känsliga patienterna först.”
Läkare, sjukhus med lägre VRI-förekomst

”Det farligaste som finns på
sjukhuset är sängen – det finns
ingen patient som inte ska mobiliseras.”
Läkare, sjukhus med lägre VRI-förekomst

Sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade
infektioner beskriver hur vårdpersonalen aktivt
identifierar både risksituationer och riskfaktorer och vidtar aktiva förebyggande åtgärder för att
minska infektionsrisken.
Ett flertal exempel finns på proaktiva åtgärder,
till exempel omdirigering av patienter till särskild
avdelning vid misstanke om tarmsmitta (se Exempel 3), aktivt arbete med att reducera användningen
av katetrar (till exempel med kateterombud som ansvarar för att sprida kunskap om bästa användning
av katetrar), förändringsarbete för att minska användningen av bredspektrumantibiotika, insatser
för aktiv mobilisering av patienter för att minska
risken för lunginflammation, ronder där turordningen utgår ifrån infektionskänslighet, så att högriskpatienter besöks först och att rum med infektionskänsliga patienter städas först. Vissa av dessa
förebyggande åtgärder finns beskrivna i skriftliga
rutiner, medan andra görs på vårdpersonalens initiativ.

Exempel: Här identifieras risk för smitta redan utanför sjukhuset

På ett mindre sjukhus som studerats på grund av sin låga
förekomst av vårdrelaterade infektioner, beskrivs hur sjukhuset
genom samverkan med kommuner får information vid misstänkt tarmsmitta redan innan en patient kommit till sjukhuset.
Genom ”Larmplan Calici” får sjukhussamordnaren och Vårdhygien direktinformation från MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och/eller särskilda boenden när dessa har vårdtagare
med misstänkt vinterkräksjuka (Calici). Vid större utbrott av
Calici meddelas akutmottagningen via sjukhusamordnaren
eller Vårdhygien. När vårdtagare med tarmsymtom söker vård
på akutmottagningen placeras de i ett särskilt behandlingsrum,
och vid eventuell inläggning vårdas de på en specifik avdelning
för patienter med tarmsmitta. Kommunikationen går även i
motsatt riktning, det vill säga om en patient hemmahörande
på ett särskilt boende har legat på en avdelning med misstänkt
smitta kontaktas boendet och vid hemgång isoleras patienten i
tjugofyra timmar för att förhindra eventuell smittspridning.

Vad säger Socialstyrelsen om RISKFAKTORER?

Enligt Socialstyrelsen finns evidens för att bl.a.
specifika rutiner för CVK- och KAD-sättning, tidig mobilitet med mera medför en minskad risk
för vårdrelaterade infektioner (kategori I och
II). Det finns även starka vetenskapliga belägg
för att rationell antibiotikaanvändning, dvs. att
antibiotika bara ges när det verkligen behövs
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och då med lämplig typ av antibiotika, i korrekt
dosering och under rätt tidsrymd, minskar förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier och
reducerar därigenom risken för vårdrelaterade
infektioner (kategori I). (Socialstyrelsen, Att
förebygga vårdrelaterade infektioner)

Även kliniker och sjukhus med en högre förekomst
av vårdrelaterade infektioner beskriver insatser för
att minska risken för vårdrelaterade infektioner.
Till exempel nämns arbete med att minska antibiotikaanvändning vid flertalet sjukhus. I dessa intervjuer beskrivs dock inte i samma utsträckning
ett proaktivt arbetssätt med särskilt fokus på riskminimering. Flera personer som är verksamma vid
sjukhus med en högre förekomst av vårdrelaterade
infektioner beskriver brister vad gäller identifiering
av riskpatienter, både de som är infektionskänsliga
och de som bär på smitta. Till exempel anpassas inte
ordningen för rond eller städning efter infektionskänslighet, och flera personer beskriver bristande
riskmedvetenhet om till exempel användningen av
katetrar och antibiotika.

”Vi måste bli bättre på att identifiera riskpatienter och agera
efter det.”
Verksamhetschef, sjukhus med högre VRI-förekomst

Generellt både för landsting/sjukhus med lägre respektive en högre förekomst av vårdrelaterade infektioner verkar arbetet med prevention av vårdrelaterade infektioner framför allt ha fokuserat på hygien
och smittspridning och i mindre utsträckning på
följsamhet till övriga relevanta rutiner av betydelse
för att förebygga vårdrelaterade infektioner, exempelvis riktlinjer för mobilisering eller minskad användning av KAD.
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Framgångsfaktor 4: Goda lokalmässiga
förutsättningar skapas
Med denna framgångsfaktor menas att de lokalmässiga förutsättningarna bidrar till en minskad risk för
smittspridning och infektion.
Vid landsting och sjukhus med en lägre förekomst
av vårdrelaterade infektioner beskrivs:
>>Ett medvetet arbete under längre tid med att
skapa goda lokalmässiga förutsättningar för att
förebygga vårdrelaterade infektioner, exempelvis
en stor andel enkelrum med tillhörande toaletter,
minskad mängd textilier, ”spritbara” möbler eller
instrument som bara används till en patient
De lokalmässiga förutsättningarna för en god hygien
påverkar arbetet med att förebygga vårdrelaterade
infektioner. Det handlar till exempel om vårdpersonalens möjlighet att upprätthålla god hygien genom
god tillgång till handsprit, plasthandskar, förkläden
och rena arbetskläder. På de sjukhus som har en låg
förekomst av vårdrelaterade infektioner beskrivs
denna typ av fysiska förutsättningar som goda.
Andra fysiska förutsättningar för god hygien rör lokalernas utformning (till exempel utformning av patientrum, utformning av lokaler för att minska behov
av förflyttning av patienter, och toaletter) och tillgång
till och rutiner för arbetsredskap. I intervjuer beskrivs
ett stort antal exempel på vad det innebär i praktiken,
men det finns en stor variation mellan olika sjukhus.
Ingen faktor återfinns hos samtliga studerade sjukhus,
och inget sjukhus uppvisar samtliga faktorer vilket talar för att goda fysiska förutsättningar kan innebära
många olika saker. Sammantaget verkar sjukhus med
en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner ha
fler exempel på goda fysiska förutsättningar än sjukhus
med en högre förekomst av vårdrelaterade infektioner
gör.

”Hos oss är alla möbler enkla att
rengöra och alla draperier har
tagits bort.”
Sjuksköterska, sjukhus med lägre VRI-förekomst

Vid ett sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner finns en mycket stor andel
enkelrum med egen toalett (mer än 40 procent av
patienterna vårdas i enkelrum med egen toalett).
I intervjuerna lyfts detta fram som en viktig bidragande orsak till sjukhusets låga infektionstal. De intervjuade betonar samtidigt att även om enkelrum
och egen toalett är viktigt så finns det flera andra
logistiska aspekter som spelar roll, och att goda lokalmässiga förutsättningar inte är tillräckligt om
inte personalens arbetssätt samtidigt bidrar till att
förebygga vårdrelaterade infektioner.

”Inget förändras i nya lokaler om
man inte jobbar bättre med den
enskilda patienten.”
Verksamhetschef, sjukhus med lägre VRI-förekomst

Flera av sjukhusen med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner beskrivs ett aktivt arbete
med att skapa en vårdmiljö som är enkel att hålla
ren. På flera vårdavdelningar går samtliga möbler i
patientrummen att sprita av, och textilier i form av
draperier och gardiner har helt tagits bort.
Sals- eller patientbundna instrument är en annan
faktor som lyfts fram i flera intervjuer. Medarbetare
vid sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner beskriver en strävan efter att till

Vad säger Socialstyrelsen om lokalers beskaffenhet?

Socialstyrelsen beskriver att evidensbasen är
god vad gäller att enkelrum minskar smittspridning från dropp- eller luftburen smitta (kategori I). Socialstyrelsen behandlar inte frågan
om materialval, men god evidens finns för att en
korrekt desinfektion av ytor minskar mängden
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bakterier och virus (kategori I). Evidensen för
att rengöring eller desinfektion av patientnära
instrument minskar risken för vårdrelaterade
infektioner beskrivs som god (kategori I). För
mer information se Att förebygga vårdrelaterade infektioner, Socialstyrelsen.

exempel stetoskop och blodtrycksmanschetter ska
tillhöra en specifik patient eller åtminstone sal, även
vid ”vanliga” avdelningar. Denna typ av riskförebyggande arbete är annars vanligare på avdelningar
med patienter som är särskilt infektionskänsliga, till
exempel intensivvårds- eller neonatalavdelningar.

”Stetoskopet är inte läkarens
utan patientens.”
Avdelningschef, sjukhus med lägre VRI-förekomst

Vid sjukhus med en högre förekomst av vårdrelaterade infektioner beskrivs flera olika exempel på
bristfälliga lokalmässiga förutsättningar. Vid ett av
de studerade sjukhusen beskrivs till exempel problem med svårrengjorda möbler och att även nya
patientrum har möblerats med möbler och textilier
som är svåra att rengöra. Det beskrivs även att ett
överflöd av saker i patientrummen har skapat utmaningar vad gäller rengöring. Vid ett av sjukhusen
med en högre förekomst av vårdrelaterade infektio-

ner beskrivs en bristande tillgång till arbetskläder
som ett hinder i arbetet med att öka acceptansen av
och följsamheten till klädregler.

”Det är ofta det inte finns tillgång
till rena kläder i rätt storlek.”
Sjuksköterska, sjukhus med högre VRI-förekomst

Varierande andel enkelrum

Inga tydliga skillnader ses mellan studerade
sjukhus med högre respektive lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner vad
gäller andelen enkelrum. Vid en majoritet av
sjukhusen utgörs ca 30 procent av vårdplatserna av enkelrum. Ett sjukhus med högre
förekomst av vårdrelaterade infektioner har
en hög andel enkelrum (ca 70 procent); dock
har inte alla dessa enkelrum egna toaletter.
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Framgångsfaktor 5: Konsekvent
budskap och regelbunden återkoppling
Med denna framgångsfaktor menas att medarbetarna regelbundet nås av ett tydligt och konsekvent
budskap där vikten av att förebygga vårdrelaterade
infektioner betonas, samt en regelbunden återkoppling av resultat.
Vid landsting och sjukhus med en lägre förekomst
av vårdrelaterade infektioner beskrivs:
>>Konsekvent budskap kring vikten av att före
bygga vårdrelaterade infektioner
>>God utbildning, kompetensutveckling och
lättillgänglig information
>>Strukturerad återkoppling av resultaten från
mätningarna av vårdrelaterade infektioner samt
basala hygienrutiner och klädregler, kopplat till
tydliga krav på förbättring
Många som intervjuats betonar vikten av en hög
medvetenhet om vårdrelaterade infektioner hos
medarbetarna. Ett viktigt verktyg för att åstadkomma detta är kommunikation som på ett konsekvent
och tydligt sätt befäster budskapet om vikten av förebyggande arbete.
Konsekvent budskap via flera kanaler
Ledningen på sjukhus med en lägre förekomst av
vårdrelaterade infektioner beskriver hur de når
medarbetarna med ett samlat budskap om vikten
av hygien och prevention av vårdrelaterade infektioner. Det gäller ledning på alla nivåer i organisationen (till exempel avdelningsledning, klinikledning och sjukhusledning) samt personer med mer
informella ledande roller (till exempel den mest
respekterade överläkaren och representanterna i
olika hygienforum). Vikten av att föra ut budskapet till samtliga personalgrupper betonas. Vid flera
sjukhus beskrivs hur riktad och anpassad information till olika yrkesgrupper (till exempel läkare som
informerar läkare) har ökat träffsäkerheten. Även
utformningen av budskapet spelar roll. Vikten av att
tydliggöra följderna av vårdrelaterade infektioner
(både i termer av ekonomisk kostnad och patientlidande) betonas.

”VRI-arbetet har legat högt på
agendan hos varje chef i linjen.”
Chefsjuksköterska, sjukhus med lägre VRI-förekomst
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”Vi måste få alla att förstå hur
vi kan spara pengar om vi jobbar
med frågan – pengar som skulle
kunna användas till bättre och
mer vård.”
Hälso-och sjukvårdsdirektör, landsting med högre VRI-förekomst

Exempel: Multiresistenta bakterier som medel att öka fokus?

På ett större sjukhus som studerats på grund av sin låga förekomst av vårdrelaterade infektioner har extra satsningar gjorts
för att öka intresset för hygien. Hygienutbildningen har fokuserat på multiresistenta bakterier som kan uppfattas som mer
spännande än till exempel magsjuka; ”Förstår man att man kan
förhindra spridning av mer ‘skrämmande bakterier’ så är man
mer villig att följa rutinerna”. Vid intervjuer med vårdpersonal
vid detta sjukhus nämner också flera personer hur viktigt det
är med följsamhet till BHK-rutiner för att förhindra spridning av
multiresistenta bakterier.

Sjukhus med mindre goda resultat beskriver på
olika sätt bristande kommunikation. Avsaknad av
ett samlat grepp om frågan beskrivs leda till ett beroende av eldsjälar. Verksamheter där det finns en
särskilt engagerad medarbetare eller chef fokuserar
aktivt på förebyggande arbete medan andra inte gör
det. I vissa fall beskrivs även att kommunikation
från ledningen om vikten av förebyggande har utformats på ett sätt (”för nitiskt”) som inte upplevts
som stimulerande och därför känts kontraproduktivt.

”Man blir trött på frågan.”
Överläkare, sjukhus med högre VRI-förekomst

Utbildning och lättillgänglig information
En förutsättning för att till exempel hygienrutiner
ska följas är kunskap (som sedan måste omsättas i
acceptans och faktisk handling). Viktiga verktyg för
att förmedla kunskap är utbildning och kompetensutveckling liksom lättillgänglig information.
Flera goda exempel på utbildning i hygienfrågor
har framkommit i intervjuerna. Utbildningens frekvens och utformning är utmanande att kartlägga
och kvantifiera, och sammantaget verkar varken
mängd eller utformning skilja sig markant mellan
sjukhus med högre respektive lägre VRI-förekomst.

egna arbetet, och vårdpersonal beskriver hur återkopplingen av enhetens egna utfall har bidragit till
ett ökat engagemang.

”Det finns inget samlat grepp
kring uppföljning och återkoppling på kliniknivå.”
Överläkare, sjukhus med högre VRI-förekomst

Många intervjuade betonar betydelsen av lättillgänglig och tydlig information till vårdpersonalen
om hygien och rutiner, och vid samtliga sjukhus med
en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner
beskrivs hur lättillgängliga och enkla PM förenklar
arbetet. Även påminnelser om hygienrutiner och
klädregler i form av broschyrer, affischer och skyltar
lyfts fram som något positivt. Sjukhus med en högre
förekomst av vårdrelaterade infektioner beskriver
inte i samma utsträckning information kring rutiner som lättillgänglig och underlättande, men sammantaget kan inga tydliga skillnader i den skriftliga
informationen observeras mellan sjukhus med högre respektive en lägre förekomst av vårdrelaterade
infektioner.
Informationen till anhöriga och patienter lyfts
fram av flera av sjukhusen, både de med lägre och
en högre förekomst av vårdrelaterade infektioner,
till exempel i form av påminnelseskyltar på patientoch besökstoaletter och information till patienter
att påminna när vårdpersonalen inte spritar händerna.
Strukturerad återkoppling av resultat
Samtliga sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner beskriver regelbunden (ofta
varje månad som en stående punkt på till exempel
avdelningsmöten) och strukturerad återkoppling
av resultat från punktprevalensmätningar (både
basala hygienrutiner och klädregler och vårdrelaterade infektioner). I ett antal intervjuer lyfts vikten
av att ledningen ställer krav på åtgärder vid sämre
utfall fram. Resultaten återkopplas på avdelningseller kliniknivå för att ge en tydlig koppling till det

Sjukhus med mindre goda resultat beskriver bristande återkoppling av utfall, särskilt vad gäller
vårdrelaterade infektioner (hygienmätningar verkar återkopplas i högre grad). Det betonas att avsaknaden av ett samlat grepp och otydlig ansvarsfördelning gör att återkoppling inte sker. ”Uppföljningen
ska ske i linjen men prioriteras inte.” Krav på inrapportering utan återkoppling av resultat beskrivs
också leda till irritation.

”Det är ett stort inrapporteringskrav men ingen återkoppling.”
Läkare, sjukhus med högre VRI-förekomst

Flera sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner beskriver regelbunden analys av
utfall kopplat till förbättringsarbete. Till exempel
beskriver flera sjukhus journalgranskningar efter
smittoutbrott i syfte att identifiera förbättringsmöjligheter.
Intervjuade vid sjukhus med en högre förekomst
av vårdrelaterade infektioner beskriver att analys
och åtgärdsplaner saknas, ”inget händer när vi har
dåliga resultat”. I flera fall efterfrågas skarpare krav
från sjukhusledningen vid dåliga resultat.

”Det är skillnad på en allmän
diskussion av frågan och en tuff
uppföljning av dåliga resultat –
det vi gör faller kanske inom den
förra kategorin.”
Läkare, landsting med högre VRI-förekomst
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Framgångsfaktor 6: Städning ses som en
viktig del
Med denna framgångsfaktor menas att ledningen ser
städning som en strategiskt viktig och prioriterad del
i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner, och att detta reflekteras i städningens utformning och frekvens.
Vid landsting och sjukhus med en lägre förekomst
av vårdrelaterade infektioner beskrivs
>>Frekvent kvalificerad städning
>>God utbildning i hygien och smittspridning för
lokalvårdare
Frekvent kvalificerad städning
I landsting och på sjukhus med en lägre förekomst av
vårdrelaterade infektioner beskrivs att städning ses
som en strategiskt viktig del i kampen mot vårdrelaterade infektioner. Det har funnits ett aktivt fokus på
städning under en längre tid, och städfrekvensen beskrivs ha ökat, men även andra åtgärder som syftar till
att förbättra städningens kvalitet har utförts. Vid flera
sjukhus beskrivs att städfrekvensen på hela sjukhuset
har ökat från fem till sju dagar i veckan, samt att patienttoaletter städas upp till tre gånger per dag (jämfört med tidigare en gång). Vid några sjukhus har den
städning som görs av kvalificerad städpersonal utökats. Slutstädning efter att en patient har skrivits ut
och lämnat patientrummet görs uteslutande av lokalvårdare utan involvering av vårdpersonal, och lokalvårdare finns även tillgängliga kvällstid. Flera personer betonar att det avgörande inte är om städningen
bedrivs i egen regi eller av enskilda utförare, utan
vilka krav som ställs och hur städningen är utformad.

”Varje patient ska mötas av en
ren vårdmiljö.”
Chefsjuksköterska, landsting med lägre VRI-förekomst

Exempel: Här är städningen i fokus

På ett mellanstort sjukhus som studerats på grund av sin låga
förekomst av vårdrelaterade infektioner beskrivs hur städning
och lokalvård ses som en strategiskt viktig funktion. Nya rutiner
har arbetats fram under de senaste fyra åren, och medarbetarna
vid sjukhuset beskriver en stolthet över sin städning och en stark
tro på att de utvecklade städrutinerna har varit en bidragande
faktor till den minskning som ses av vårdrelaterade infektioner.
Städningen görs i egen regi, och det betonas att lokalvårdarna är en del i teamet. I lokalvårdarnas introduktion ingår
utbildning i vårdhygien och mikrobiologi med studiebesök
på mikrobiologen. Dessa inslag beskrivs som viktiga dels av
kunskapsskäl, dels som motivationshöjare. ”Det är viktigt att
personalen vet VARFÖR man gör detta, och det är bra att de
får synas och höras och blir viktiga.”
Strikta rutiner finns för städning av patientrum. Flerbäddsrum städas sju dagar i veckan av lokalvårdare, och enkelrum
minst var tredje dag. Efter varje patient sker slutstädning och
alla ytor rengörs med sprit. Patienttoaletter rengörs med sprit
av ”patientfri” vårdpersonal var tredje timme. Städningen är
också anpassad efter olika patientgruppers infektionskänslighet; toaletter på till exempel intensivvårdsavdelning och
canceravdelning städas två gånger per dag, och på varje avdelning städas rum med särskilt infektionskänsliga patienter först.
Rutiner för hur städningen ska genomföras finns uppsatta i
städpersonalens omklädningsrum och inplastade på varje städvagn. För ökad följsamhet följs samma rutiner för samtliga rum;
”utgångsläget är att alla patienter är smittbärare”.

Intervjuade på kliniker och sjukhus med en högre
förekomst av vårdrelaterade infektioner beskriver
att städning inte har setts som en prioriterad fråga.
Städfrekvensen beskrivs variera mellan avdelningar, och på många avdelningar städas patientrummen fem dagar per vecka och toaletterna en gång
per dag. Medarbetarna tycker inte att städningen
fungerar tillfredsställande och flera exempel ges på
brister. I ett landsting berättas anekdoter om bristande städning, till exempel att lokalvården i besparingssyfte låtit bli att kassera smutsiga städtrasor.

Vad säger Socialstyrelsen om städning?

Socialstyrelsen beskriver evidensbasen som
god vad gäller att förhindra vårdrelaterade
infektioner genom punktdesinfektion vid stänk
och spill av kroppsvätskor (kategori I). För mer
information se Att förebygga vårdrelaterade
infektioner, Socialstyrelsen.
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Städning av patientrum sju dagar per vecka i
stället för fem avhandlas inte av Socialstyrelsen,
men har i en studie visat sig förhindra spridning
av resistenta tarmbakterier (Ransjö et al. 2010)

Utbildning av lokalvårdare görs även vid sjukhus
med en högre förekomst av vårdrelaterade infektioner, men omfattningen och utformningen av utbildningen verkar till viss del skilja sig åt. Ett landsting
beskriver att utbildning av lokalvårdare ”har skett
några gånger” och flera medarbetare beskriver att
lokalvårdarna har bristfällig kunskap kring hygien.
Exempel: Hygienpriset 2014 för aktivt arbete med städ- och
hygienrutiner

På Sahlgrenska universitetssjukhuset har Central-IVA sedan
våren 2013 drivit projektet ”Rumsrent” som fokuserar på nya
städ- och hygienrutiner.
En grupp bestående av hygienombud, vårdenhetschef, sjuksköterskor, undersköterskor och lokalvårdare skapades för att
se över problemen inom städ- och hygienområdet. Genom en
enkät som gick ut till sjuksköterskor och undersköterskor och
genom odling av bakterier från kritiska ställen, identifierades
förbättringsmöjligheter i städningen. Brister i kommunikationen
identifierades som en viktig faktor. När vårdpersonalen inte
hann med att städa kommunicerades detta inte till kollegorna.
För att lösa problemet har ett så kallat metodkort skapats
och det finns i varje rum. På metodkortet finns de städrutiner som ska utföras varje dag och när det är gjort ska kortet

”Fokus har legat på pris, inte på
kvalitet – tidigare var städningen rent bedrövlig.”

signeras. Genom att antalet signaturer per vecka följs upp och

Verksamhetutvecklare, landsting med högre VRI-förekomst

smittsamma patienter.

”Man måste absolut sätta mer
fokus på städning.”

tinerna på avdelningen över och tolv fokusområden identifiera-

Verksamhetschef, sjukhus med högre VRI-förekomst

skapades en kalender där varje fokusområde representerar en

återkopplas till personalen har stort fokus satts på frågan. För
att förenkla för lokalvårdarna på avdelningen har även en så
kallad morgonrapport skapats. Genom den får lokalvårdarna
information om vilka patienter som ligger på avdelningen så att
de enkelt kan anpassa städningen efter infektionskänsliga och
Samtidigt som nya städrutiner skapades sågs även hygienrudes. För att säkerställa att all personal grundligt lär sig rutinerna
har avdelningen valt att fokusera på ett område per månad
under 2014. För att sätta ytterligare fokus på hygienrutinerna
månad. Kalendern sitter nu uppe i varje rum på avdelningen.

Utbildning i hygien och smittspridning för lokalvårdare
Sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade
infektioner lyfter fram lokalvårdarnas kompetens
som en viktig del i kampen mot vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Lokalvårdarna utbildas kring smittspridning och basala hygienrutiner
och klädregler, något som också beskrivs öka motivationen och engagemanget för arbetet mot vårdrelaterade infektioner. I ett landsting som utmärker
sig med särskilt låg förekomst av vårdrelaterade infektioner beskrivs hur alla nya lokalvårdare går två
mikrobiologikurser där bland annat studiebesök på
mikrobiologen ingår.

Att arbetet har gett resultat fick avdelningen bevis på vid
PPM-VRI-mätningen våren 2014 som visade en halvering av
antalet vårdrelaterade infektioner sedan mätningarna hösten
2013. Det tvärprofessionella angreppssättet lyfts som en viktig
framgångsfaktor för arbetet, tillsammans med projektgruppens
entusiasm. ”En eldsjäl har fått med sig medarbetare från alla
personalkategorier.”

Vårdrelaterade infektioner. Framgångsfaktorer som förebygger 51

Kapitel 5. Framgångsfaktorer

Framgångsfaktor 7: Vårdhygien och
verksamheter samarbetar tätt
Med denna framgångsfaktor menas att ett nära och
aktivt samarbete finns mellan verksamheterna och en
Vårdhygien som är närvarande, känner ägarskap för
resultat, och har fokus på praktisk genomförbarhet.
Vid landsting och sjukhus med en lägre förekomst
av vårdrelaterade infektioner beskrivs
>>Vårdhygien upplevs som närvarande av verksamheterna och skapar praktiskt tillämpbara
lösningar
>>Vårdhygien har hög status och finns representerad i nätverk och forum som arbetar med
prevention av vårdrelaterade infektioner och på
ledningsnivå
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En närvarande Vårdhygien
I intervjuer med personal på landsting/sjukhus
med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner lyfts det nära samarbetet mellan Vårdhygien
och verksamheterna fram som en viktig framgångsfaktor. Vårdhygien beskrivs i dessa landsting som
”snabba”, ”mycket närvarande”, och ”lätta att komma i kontakt med för samtliga medarbetare, oberoende av yrkeskategori eller position”.
I de landsting och sjukhus som har en en högre
förekomst av vårdrelaterade infektioner beskrivs i
stället att Vårdhygien har en mindre framträdande
roll. Det goda samarbetet som beskrivs av sjukhus
som har en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner verkar inte förekomma och Vårdhygiens arbete nämns i princip inte alls i intervjuerna. I landsting med en högre förekomst förekommer även en

bristande kommunikation mellan Vårdhygien och
verksamheterna. I ett landsting beskriver exempelvis verksamheterna en besvikelse över att Vårdhygien bara dyker upp vid smittoutbrott, medan Vårdhygien beskriver att de inte känner sig välkomna att
medverka i att utveckla förebyggande insatser.

”Vårdhygien krånglar till saker
och ting, förslagen de kommer
med fungerar inte i praktiken.”
Läkare, sjukhus med högre VRI-förekomst

”Man utnyttjar inte Vårdhygiens ”Man ser Vårdhygien mer som
kompetens vid planering och fö- kontrollerande än rådgivande.”
rebyggande arbete utan bara vid Sjuksköterska, sjukhus med högre VRI-förekomst
akuta fall.”
Hygiensjuksköterska, landsting med högre VRI-förekomst

Vårdhygien skapar lösningar
I samtliga intervjuer med sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner beskrivs att
Vårdhygien är hjälpsamma och har en pragmatisk
hållning som gör att deras råd i hög grad blir praktiskt
tillämpbara. Verksamheterna beskriver hur Vårdhygiens arbetsätt har gjort det ”lätt att göra rätt”, och
Vårdhygien själva betonar att de ”ser det som vår
uppgift att nå resultat, inte att ’ha rätt’ ”. Den pragmatiska inställningen beskrivs också bidra till att
verksamheterna ofta bjuder in Vårdhygien för stöd i
förebyggande arbete, och inte bara vid akuta utbrott.

”Vårdhygien kommer inte med
några pekpinnar utan är ett stöd
i vardagen.”
Kvalitets- och utvecklingssamordnare, sjukhus med lägre VRI-förekomst

Vid kliniker och sjukhus med en högre förekomst
av vårdrelaterade infektioner lyfts fram att medarbetarna inte alltid upplever att Vårdhygien är pragmatiska och att deras lösningar inte är praktiskt
tillämpbara i verksamheten. Vårdhygien upplever
samtidigt i flera fall att förväntningarna från verksamheterna inte är realistiska, och att det förväntas
att Vårdhygien ska lösa problem som egentligen är
verksamheternas ansvar.

Vårdhygien har hög status
I flertalet intervjuer på landsting och sjukhus med
en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner
lyfts Vårdhygiens höga status och stora mandat fram
som viktiga i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner. Det betonas att Vårdhygien finns
representerade i de centrala nätverk och grupper
som arbetar med hygien- och infektionsfrågor både
på landstings- och sjukhusnivå. I flera landsting
beskrivs att landstingsledningen aktivt använder
Vårdhygiens expertis i sin planering av insatser och
kontinuerligt arbete för att höja patientsäkerheten.
I intervjuer på sjukhus och landsting med en en
högre förekomst av vårdrelaterade infektioner beskrivs i stället ett bristande mandat för Vårdhygien i
landstingets centrala organisation, och Vårdhygien
själva lyfter fram att de inte tycker sig bli tillfrågade
vid viktiga beslut som rör hygien.
Vad gäller Vårdhygiens uppdrag, organisation
och storlek har inga tydliga skillnader framkommit
mellan landsting som har högre respektive en lägre
förekomst av vårdrelaterade infektioner. Ett landsting med en en lägre förekomst av vårdrelaterade
infektioner utmärker sig genom ett större antal
heltidstjänster inom Vårdhygien per invånare samt
särskilt god representation i landstingets ledning.
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Kapitel 5. Framgångsfaktorer

Framgångsfaktor 8: Fokuserad ledning
som agerar via adekvata kanaler
Med denna framgångsfaktor menas att den högsta
ledningen aktivt agerar via adekvata kanaler för att
minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner.
Vid landsting och sjukhus med en lägre förekomst
av vårdrelaterade infektioner beskrivs
>>Engagerat och långvarigt fokus från högsta ledning, med god insyn i frågorna, samt återkoppling
av resultat kopplat till tydliga krav på förbättring
>>Strukturer som bidrar till att föra ut ledningens
fokus på vårdrelaterade infektioner till verksamheterna inklusive involvering av Vårdhygien
Fokus och återkoppling
Ett tydligt fokus på vårdrelaterade infektioner från
den högsta ledningen, som genom adekvata strukturer kan förmedlas ut till verksamheterna, är en
nödvändighet för att över tid upprätthålla ett engagemang för frågan och bidra till en gynnsam kultur.
Detta kräver också att ledningen har en god insyn i
verksamheternas situation och i viktiga hygienfrågor,
till exempel genom tätt samarbete med Vårdhygien.
Vid samtliga sjukhus med en en lägre förekomst
av vårdrelaterade infektioner beskrivs ett stort (och
långvarigt) fokus på vårdrelaterade infektioner från
landstings- och sjukhusledningen. I flertalet intervjuer med personer på hög ledningsnivå beskrivs
med emfas hur den intervjuade brinner för att få
ned de vårdrelaterade infektionerna. Även ute i
verksamheterna beskrivs hur ledningens långvariga
och enträgna fokus på vårdrelaterade infektioner
har varit en mycket viktig faktor i det förebyggande
arbetet. I ett landsting finns vårdhygienisk expertis
representerade i den högsta landstingsledningen,
något som lyfts som en framgångsfaktor.

”Landstingsdirektörens personliga engagemang har verkligen
bidragit till ett ökat fokus i hela
organisationen.”
Chefläkare, landsting med lägre VRI-förekomst
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I landsting och sjukhus med en en högre förekomst
av vårdrelaterade infektioner beskrivs inte samma
fokus från högsta ledningen. I ett av landstingen beskrivs en tidigare näst intill total avsaknad av fokus
på vårdrelaterade infektioner, både av ledningen
själv och av medarbetare i verksamheterna. I ett annat landsting beskrivs ett fokus från ledningen, som
dock inte på samma sätt verkar ha nått ut i verksamheterna (och inte lyfts fram i intervjuer med medarbetare).

”VRI-området har inte prioriterats och har inte legat högt på
agendan inom landstingsledningen.”
Person i landstingsledning, landsting med högre VRI-förekomst

”Fokus på VRI finns bara när det
är ett problem, arbetet förs inte
kontinuerligt eller långsiktigt.”
Vårdhygien, landsting med högre VRI-förekomst

Ledningens fokus på vårdrelaterade infektioner
verkar avspegla sig i den uppföljning som görs.
Landsting och sjukhus med en en lägre förekomst
av vårdrelaterade infektioner lyfter fram att vårdrelaterade infektioner är en stående agendapunkt i
ledningsmöten, och att landstingsledningen regelbundet går igenom resultat av mätningar av vårdrelaterade infektioner och basala hygienrutiner och
klädregler och ställer krav på förbättring vid sämre
utfall. Ett landsting beskriver hur ledningen sedan
PPM-VRI-mätningarnas början har haft vårdrelaterade infektioner som en stående punkt vid avstämning med sjukhusen en gång per månad. Landsting
och sjukhus med en högre förekomst av vårdrelaterade infektioner beskriver inte samma kontinuerliga uppföljning. I ett landsting beskrivs uppföljning
en gång per år och i ett annat ingen uppföljning alls.

Strukturer för att förmedla fokus till
verksamheterna
För att nå effekt måste ledningens fokus nå ut till
verksamheterna. Detta kan underlättas av olika typer av strukturer. Flera landsting med en en lägre
förekomst av vårdrelaterade infektioner har en
central grupp med bred representation (till exempel vårdhygienenhet, patientsäkerhetsenhet,
smittskydds
enhet och representanter från verksamheterna) som regelbundet följer upp arbetet
med vårdrelaterade infektioner. Även på sjukhusnivå finns aktiva VRI-grupper som regelbundet följer upp arbetet med att förebygga vårdrelaterade
infektioner och förekomsten av vårdrelaterade
infektioner samt utarbetar handlingsplaner. Flera
intervjuade beskriver hur dessa grupper bidragit till
att sprida fokus på vårdrelaterade infektioner ute i
verksamheterna.
Exempel: Här finns strukturer för att säkerställa att det som
beslutats på ledningsnivå når verksamheterna

infektioner både på central landstings- och sjukhusnivå. Här beskrivs dock hur grupperna har haft
svårigheter att nå ut till verksamheterna och medarbetarna.

”Högsta ledningen sätter fokus
på VRI-frågan men har inte
lyckats kommunicera att jobbet
måste ske i verksamheterna.”
Vårdhygien, landsting med högre VRI-förekomst

”Jag tror inte att våra medarbetare och chefer vet att VRI och
BHK är ett fokusområde.”
Verksamhetsutvecklare, landsting med högre VRI-förekomst

På ett medelstort sjukhus, som studerats på grund av sin
låga förekomst av vårdrelaterade infektioner beskrivs hur en
mycket stabil patientsäkerhetsorganisation har skapats för
att säkerställa att de beslut som fattas av sjukhusledningen
på ett enkelt sätt når ut till alla medarbetare. Sjukhuset har en
styrgrupp för patientsäkerhet där det sker ett aktivt hygienoch infektionsarbete. Strategier och riktlinjer arbetas fram och
BHK- och VRI-resultat följs upp och analyseras kontinuerligt.
Chefläkarna som sitter med i styrgruppen sitter även med i arbetsutskottet för patientsäkerhet tillsammans med Vårdhygien
och vårdutvecklarna som finns kopplade till varje klinik. Genom
att vårdutvecklarna ansvarar för att föra ut all information och
de beslut som fattas inom patientsäkerhetsgruppen säkerställs
att informationen når medarbetarna. Exempelvis diskuteras
resultaten nedbrutna på avdelningsnivå vid PPM-VRI- och
BHK- mätningar i patientsäkerhetsgruppen och förs sedan ut
till varje avdelning via vårdutvecklaren.

Vid sjukhus med en en högre förekomst av vårdrelaterade infektioner ges en mer fragmenterad bild
av strukturerna för VRI-arbetet. I ett landsting
beskrivs att det tills helt nyligen saknats en formaliserad grupp med uppgifter och ansvar för hygien
och VRI-arbete, både på landstings- och sjukhusnivå. Vid smittoutbrott eller uppmärksammade fall
skapas strukturer för arbetet med vårdrelaterade
infektioner men långsiktighet och kontinuitet i arbetet saknas. I ett annat landsting med en en högre
förekomst av vårdrelaterade infektioner beskrivs
tydliga strukturer för arbetet med vårdrelaterade
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Modell för förebyggande arbete
De identifierade framgångsfaktorerna är tänkta att fungera som en utgångspunkt för diskussion i landsting, på sjukhus, kliniker och avdelningar som, utifrån sina unika förutsättningar, vill utveckla en handlingsplan för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Olika framgångsfaktorer kommer att vara olika relevanta på olika ställen, vissa
framgångsfaktorer finns redan och andra kan av olika skäl vara mindre intressanta eller
aktuella för ett visst landsting eller sjukhus.

En viktig utgångspunkt för att flera av framgångsfaktorerna ska bli just sådana är allas möjlighet och
ansvar att bidra. Beroende på roll i organisationen
kan medarbetare på olika sätt bidra till att färre patienter drabbas av vårdrelaterade infektioner.
Några punkter för patienten som medskapare
Vårdrelaterade infektioner kan vara svåra att undvika. Vid allvarlig sjukdom och kanske flera riskfaktorer är infektionsrisken ibland hög. Sjukvårdspersonalen har ansvar att säkerställa att risken att
drabbas av en vårdrelaterad infektion minimeras.
Som i allt patientsäkerhetsarbete är dock patientens roll som medskapare viktig, och följande punkter utgör konkreta områden där patientens (och
närståendes) roll har särskilt stor vikt:
>>Att följa rutiner för handhygien.
>>Att, i den mån det är möjligt och tillrådligt,
undvika att vara helt sängliggande.
>>Att fråga om eller påminna vårdpersonalen om
hygienrutiner.
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Mikronivå
Vilka frågor bör jag som kliniskt verksam ställa
mig?
Sjukvårdens olika professioner har alla ett ansvar
att bidra till att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Några konkreta frågor kan vara ett
sätt att tydliggöra inom vilka områden förändringar
kan vara nödvändiga:
>>Hur ser jag själv och mina kollegor på
möjligheten att förebygga vårdrelaterade
infektioner? Känner jag ett ansvar, och har
jag möjlighet att göra skillnad?
>>Påverkar min inställning till vårdrelaterade
infektioner arbetet med att förebygga dem?
Skulle något ändras i mitt arbetssätt om jag i
större utsträckning såg vårdrelaterade infektioner som oacceptabla?
>>Vilken inställning finns till hygienrutiner på
avdelningen/kliniken?
>>Hur ser jag själv och mina kollegor på
hygienrutiner (både basala hygienrutiner
och klädregler och rutiner vid specifika
situationer)? Ses rutinerna och reglerna som
viktiga? Följs de av alla?
>>Är det möjligt att påminna varandra vid
avsteg? Görs det i praktiken?
>>Finns rutiner för att identifiera riskpatienter
och risksituationer och anpassa vården efter
identifierade risker? Följs rutinerna?
>>I vilken utsträckning söker jag och mina
kollegor proaktivt efter risker och försöker
förebygga?
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Kapitel 6. Modell för förebyggande arbete

Mesonivå
Vilka frågor bör jag som del av den operativa
ledningen ställa?
Den operativa ledningen (både på avdelnings-, klinik- och sjukhusnivå) har ett stort ansvar för att
skapa förutsättningar som kan medverka till att
minska risken för vårdrelaterade infektioner. Även
här kan förbättringsarbetet gagnas av några riktade
frågor:
Frågor att ställa till mig själv
>>Hur ser jag och organisationen på vårdrelaterade infektioner; är de en accepterad del av
sjukhusvistelsen eller något som kan och ska
undvikas?
>>Vilken kultur finns i organisationen vad
gäller hygienrutiner? Följs de av alla? Är det
accepterat att påminna varandra?
>>Hur fungerar städningen? Hur ofta städas
det? Vilken utbildning får städpersonalen
om hygien och smittspridning?
>>Hur ser de fysiska förutsättningarna ut
för god hygien? Hur många enkelrum med
egen toalett finns? Hur är patientrummen
inredda? Är det enkelt att rengöra till exempel möbler? Hur hanteras olika typer av
instrument, vilka är patientbundna och vilka
används för olika patienter?
>>Känner jag till avdelningens/klinikens/sjukhusets resultat för förekomsten av vårdrelaterade infektioner och följsamheten till
basala hygienrutiner och klädregler?
>>Använder vi Vårdhygiens kompetens i tillräcklig utsträckning, inte bara i akuta situationer utan även för förebyggande arbete?
>>Hur kommunicerar jag kring vårdrelaterade
infektioner? Vilket budskap för jag ut, hur
ofta och genom vilka kanaler? Hur ofta och
på vilket sätt återkopplar jag resultat från
punktprevalensmätningar till medarbetarna? Ställer jag krav på åtgärder vid sämre
utfall?
>>Vilka budskap om vårdrelaterade infektioner nås jag av från den strategiska ledningen? Uppfattar jag ett tydligt fokus på vårdrelaterade infektioner uppifrån?
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Frågor att ställa till kliniker och avdelningar
>>Hur ser ni på vårdrelaterade infektioner?
Är de en accepterad del av sjukhusvistelsen
eller något som kan och ska undvikas?
>>Vilken kultur finns i organisationen för hygienrutiner? Följs de av alla? Är det accepterat att påminna varandra?
>>Känner ni till avdelningens/klinikens/sjukhusets resultat för förekomsten av vårdrelaterade infektioner och följsamheten till
basala hygienrutiner och klädregler?
>>Använder ni Vårdhygiens kompetens i tillräcklig utsträckning, inte bara i akuta situationer utan även för förebyggande arbete?
>>Vad kan vi i ledningen göra för att underlätta
det förebyggande arbetet för er?
>>Finns VRI-problematiken med som en stående punkt på ledningsagendan och går ni i
ledningen regelbundet igenom utfallet och
ställer krav på förbättring vid behov?

Makronivå
Vilka frågor bör jag som del av den högsta strategiska ledningen ställa?
Den högsta strategiska ledningen är ytterst ansvarig för att styra organisationens inriktning och har,
som beskrivits i framgångsfaktorerna, en viktig roll
i det strategiska arbetet för att minska förekomsten
av vårdrelaterade infektioner. Relevanta frågor för
ledningen inkluderar följande:
Frågor att ställa till mig själv
>>Hur ser jag på vårdrelaterade infektioner? Är
de en accepterad del av sjukhusvistelsen eller
något som kan och ska undvikas?
>>Vet jag hur städningen fungerar på sjukhusen? Hur ofta städas det? Vilken utbildning
får städpersonal kring hygien och smittspridning?
>>Vet jag hur de fysiska förutsättningarna för
god hygien ser ut på sjukhusen? Hur många
enkelrum med egen toalett finns det? Hur
är patientrummen inredda, är det enkelt att
rengöra till exempel möbler? Hur hanteras
olika typer av instrument, vilka är patientbundna och vilka används för flera patienter?
>>Känner jag till sjukhusens resultat för förekomsten av vårdrelaterade infektioner och
följsamheten till basala hygienrutiner och
klädregler? Vet jag hur väl övriga hygienrutiner följs?
>>Hur kommunicerar jag om vårdrelaterade infektioner? Vilket budskap för jag ut, hur ofta
och genom vilka kanaler? Hur ofta och på vilket sätt diskuterar jag resultat av punktprevalensmätningar med relevanta chefer och på
vilket sätt ställer jag krav på förbättringar?
>>Vilka strukturer finns för arbete med frågor
kring vårdrelaterade infektioner och med att
föra ut ledningens fokus i organisationen?

Frågor att ställa till sjukhusen i landstinget
>>Känner ni till avdelningens/klinikens/sjukhusets resultat för förekomsten av vårdrelaterade infektioner och följsamheten till
basala hygienrutiner och klädregler? Vad
beror utfallen på?
>>Hur ser ni på vårdrelaterade infektioner?
Är de en accepterad del av sjukhusvistelsen
eller något som kan och ska undvikas?
>>Vad gör ni för att minska förekomsten av
vårdrelaterade infektioner? Vad mer kan ni
göra?
>>Vad kan vi i ledningen göra för att underlätta
för er att skapa goda förutsättningar för det
förebyggande arbetet?
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Kapitel 6. Modell för förebyggande arbete

Nästa steg i det strategiska patientsäkerhetsarbetet
Möjliga åtgärder i arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner kan också beskrivas utifrån det
nationella ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete som Sveriges Kommuner och Landsting
utarbetat tillsammans med landsting och kommuner.
Syftet med ramverket är att det ska skapa en
helhetsbild över patientsäkerhetsområdet och en
struktur för patientsäkerhetsarbetet.
Ramverket innehåller tre viktiga perspektiv.
Dessa är att hälso- och sjukvården är patientfokuserad, kunskapsbaserad och organiserad för att skapa
förutsättningar för en säker vård.
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En första utgångspunkt för det nationella ramverket är att det ska ha patientens fokus och vara
relevant för professionen, den operativa ledningen
såväl som den högsta strategiska ledningen, och detta oavsett om vården bedrivs i offentlig eller enskild
regi.
En andra utgångspunkt är att ramverket ska
kunna tydliggöra vad som krävs för att vården ska
kunna ta signifikanta kliv mot en nollvision på patientsäkerhetsområdet; närmare bestämt insatser
inom dessa tre perspektiv på så väl mikronivån, mesonivån och makronivån i hälso- och sjukvården.
I tabell 3 beskrivs möjliga nästa steg i arbetet
med att minska vårdrelaterade infektioner med utgångspunkt i det nationella patientsäkerhetsramverket.
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>>Jag vet att vården arbetar med att

>>Jag upplever att alla som är invol-

Kunskapsbaserad
En evidensbaserad praktik, dvs.
systematiskt lärande där kunskap
från patienten, professionen och från
forskningen vägs samman och används.Beslutsfattande bygger på bästa
tillgängliga kunskap.
Källa: Positionspapper – Evidensbaserad praktik – SKL, 2012.

Organiserad för patientsäkerhet
Tydlig struktur med ansvar och rollfördelning för en patientsäker vård.

verade i min vård har tillgång till
nödvändig och adekvat information
om mig för att kunna förebygga
att jag drabbas av en vårdrelaterad
infektion.
>>Jag vet vem som ansvarar för min
vård och till vem jag kan vända mig
med frågor, synpunkter och klagomål
om hygien eller uppkomst av vårdrelaterade infektioner.

förebygga och eliminera risken för
vårdrelaterade infektioner.
>>Jag vet att mina erfarenheter,
synpunkter och förslag bidrar till att
förebygga vårdrelaterade infektioner.

Jag kan bidra till en säkrare vård genom
att:
>>Jag känner mig trygg och säker inom
vården och kan ställa krav på att
vårdpersonalen följer hygienriktlinjer.
>>Jag har kunskap om betydelsen av
min egen och besökares hygien.
>>Jag är informerad om risker som rör
min vård och behandling.

Patientfokuserad
Patientens kunskap, förståelse och
insikt är förutsättningar för att han
eller hon ska kunna vara delaktig i och
ha inflytande över sin egen hälsa, vård
och behandling.
Källa: Socialstyrelsen – Hälso- och
sjukvårdsrapport 2009.

Patientnivån
Vad innebär det för mig som patient
eller närstående?

tabell 3. Förebyggande åtgärder enligt patientsäkerhetsramverket

VRI-arbete.
>>Engagera medarbetarna genom
att lyfta fram förebilder och goda
exempel.
>>Skapa en ändamålsenlig struktur för
VRI-arbete och säkerställa att forum
med bred representation finns för
diskussion av VRI-frågor.
>>Prioritera städning som en strategisk
del i arbetet med att förebygga
vårdrelaterade infektioner.
>>Utvärdera hur de fysiska förutsättningarna för god hygien kan
förbättras.

>>Konsekvent i budskap om vikten av

och BHK-resultat med klinikcheferna
och kräva åtgärdsplaner och aktivitet
vid höga VRI-nivåer och dålig följsamhet till riktlinjer.
>>Återkoppla vårdenheternas resultat
för VRI och BHK till alla medarbetare, kopplat till en dialog om vad
resultaten betyder och vilka förbättringsmöjligheter som finns.
>>Säkerställa att samtliga medarbetare, inklusive exempelvis lokalvårdare,
får tillräcklig utbildning i hygien och
riskhantering.

>>Ha kontinuerlig uppföljning av VRI-

ternas och närståendes erfarenheter
och synpunkter systematiskt synliggörs och tas tillvara på olika nivåer.
>>Visa öppenhet kring risker och
förekomsten av vårdrelaterade
infektioner.
>>Skapa rutiner för ett strukturerat
omhändertagande av patienten och
närstående i samband med en vårdrelaterad infektion.

>>Skapa förutsättningar för att patien-

Mesonivån
Vad innebär det för den operativa
ledningen på olika nivåer?

Stödstrukturer: Tillgång till IT, kommunikation, verktyg, nätverk etc.

att förebygga och minska vårdrelaterade infektioner.
>>Följa hygienriktlinjer och andra relevanta riktlinjer och skapa ett klimat
där man kan påminna varandra.
>>Skapa rutiner för god kommunikation mellan verksamhetens olika
delar samt övergångar och använda
Vårdhygiens kompetens både för
förebyggande arbete och vid infektioner eller smittoutbrott.

>>Standardisera processer/rutiner för

kunskapsunderlag, åtgärdspaket och
riktlinjer för att nå bästa möjliga
resultat för patienten.
>>Ha en hög medvetenhet vad gäller
risker för vårdrelaterade infektioner,
och arbeta proaktivt med att identifiera risksituationer.
>>Följ upp och utvärdera och förbättra
processer och rutiner.

>>Arbeta utifrån evidensbaserade

samt risker utifrån patientens behov,
till exempel vikten av hygien och i
förekommande fall mobilisering.
>>Involvera patienter och närstående i
arbetet med att förbättra processer
och rutiner.
>>Identifiera och förebygga risksituationer och vårdrelaterade infektioner,
bl.a. utifrån patientens egenskaper,
erfarenheter och synpunkter.

>>Informera om vård och behandling

Mikronivån
Vad innebär det för professionen?

rade infektioner är en strategiskt
högprioriterad fråga.
>>Utarbeta och kommunicera övergripande mål, strategier och värderingar som stödjer ett systematiskt arbete
med att förebygga vårdrelaterade
infektioner.
>>Dokumentera det organisatoriska
ansvaret för VRI-arbetet.
>>Skapa strukturer för VRI-arbetet
och säkerställa att forum med bred
representation (och tydligt mandat)
finns för diskussion av VRI-frågor.
>>Inkludera hygien- och infektionsfrågor vid utvärdering av olika alternativ
vid nybyggnationer.

>>Tydligt budskap om att vårdrelate-

VRI- och BHK-resultat med sjukhusen och kräva åtgärdsplaner och
aktivitet vid höga VRI-nivåer eller
bristande följsamhet till riktlinjer.
>>Koppla arbetet med att förebygga
vårdrelaterade infektioner till kompetensutveckling, arbetsmiljö, ekonomi,
IT, e-hälsa och tekniska system.

>>Systematiskt följa upp och utvärdera

och medarbetare inför arbetet med
att förebygga vårdrelaterade infektioner.
>>Utarbeta former för medborgardialog.
>>Informera medborgarna om möjligheten att framföra klagomål och
synpunkter om exempelvis hygien,
bristande mobilisering etcetera.

>>Skapa förtroende hos medborgarna

Makronivån
Vad innebär det för den högsta
strategiska ledningen?
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Vårdrelaterade infektioner
Framgångsfaktorer som förebygger
Vårdrelaterade infektioner orsakar stort lidande och höga kostnader, och trots
stort nationellt fokus minskar inte förekomsten i önskad takt. Sedan 2008 genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med landets alla
landsting så kallade punktprevalensmätningar av förekomsten av vårdrelaterade
infektioner. Mätningarna visar att de vårdrelaterade infektionerna har legat stabilt runt nio procent de senaste fyra åren. De visar även att vissa landsting och
sjukhus lyckas bättre än andra med att förebygga vårdrelaterade infektioner.
För att använda variationen i resultat och arbetssätt som en källa till lärande, och
i syfte att stimulera till utbyte mellan landstingen, har 16 landsting tillsammans
genomfört en jämförande studie för att identifiera faktorer som hänger samman
med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner.
Sammanlagt har åtta framgångsfaktorer för att förebygga vårdrelaterade infektioner identifierats. De ska kunna fungera som en utgångspunkt för landsting,
sjukhus, kliniker och avdelningar som, utifrån sina unika förutsättningar, vill ta
fram en handlingsplan för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner.
Rapporten vänder sig till ledning och medarbetare såväl på central landstingsnivå, inom stödfunktioner som Vårdhygien och på sjukhusnivå (klinisk vårdpersonal och administrativ personal).
Studien har genomförts av Sveriges Kommuner och Landsting med stöd av en
nationell expertgrupp och Health Navigator AB.
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