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1 Inledning 
I vårt landsting är förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) hög och kostnaden för 
undvikbara vårdskador bedöms uppgå till ca 300 miljoner kronor per år. Detta visar vikten av ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete både för att undvika lidande för patienterna och för att bidra till 
balans i landstingets ekonomi.  

Landstinget i Uppsala län har en politiskt beslutad nollvision för undvikbara VRI vilket framgår av 
strategin för att minska VRI, 2015-2018 (dnr CK 2015-0422). Av landstingsstyrelsens beslut 
framgår även att strategin ska ligga till grund vid upprättandet av en landstingsövergripande 
handlingsplan för att minska VRI inom landstinget i Uppsala län, 2016-2018.  

Handlingsplanen har utarbetats av patientsäkerhetsteamet och chefläkaren vid Landstingets 
ledningskontor i samarbete med överläkaren vid Vårdhygien. Handlingsplanen har kommunicerats 
med chefläkarnätverket och deras synpunkter har beaktats. Grunden för handlingsplanen är den 
antagna strategin, hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och patientsäkerhetslagen (2010:659). I 
regelverket ställs krav på god hygienisk standard och ett systematiskt förebyggande arbete. 
Föreskrifter från Socialstyrelsen, rapporter och studier från Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) har också använts.     
 

1.1 Syfte 
Syftet med handlingsplanen är att genomföra ett effektivt, långsiktigt och systematiskt 
förebyggande VRI-arbete på landstings-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. 
 

1.2 Uppföljning  
Redovisning av VRI-arbetet sker genom förvaltningarnas tertialrapporter, årsredovisningar och 
patientsäkerhetsberättelser. Sammanställning av landstingets måluppfyllelse delges den politiska- 
och tjänstemannaledningen som fattar beslut om övergripande åtgärder och återkoppling sker till 
förvaltningar.  
 
Strategin och handlingsplanen ska följas upp inför årlig revidering av chefläkaren och patientsäker-
hetssamordnaren vid landstingets ledningskontor i samråd med överläkaren vid Vårdhygien.  

2 Definitioner och förkortningar  
Egenkontroll 
Systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs 
enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.  
 
Infektionsverktyget  
Infektionsverktyget (IV) är ett nationellt IT-stöd för rapportering och uppföljning av VRI. IV är 
avsett att följa incidensen av varje VRI enhetsvis. Genom IV kan en verksamhet få kunskap om 
vilken typ av VRI som dominerar, följa trender och hur antibiotika använts. Syftet med IV är att ge 
verksamheten ett stöd i det lokala förbättringsarbetet för att förebygga VRI och förbättra kvaliteten i 
användningen av antibiotika. En VRI identifieras via tre möjliga ”triggers”: antibiotikaordination, 
utvalda diagnoser och laboratoriedata. På detta sätt fångas majoriteten av alla VRI. Data hämtas 
kontinuerligt till en databas vilket gör det möjligt att i realtid på varje vårdenhet följa sin egen VRI-
incidens och sina antibiotikaordinationer.  
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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. 
 
Punktprevalensmätning VRI (PPM-VRI) 
Mätningen görs två gånger per år utifrån ett standardiserat protokoll som fastställts av SKL. I 
mätningen ingår alla patienter som är inskrivna i den somatiska slutenvården vid en angiven 
tidpunkt och dag. Måttet är andelen av sjukhusvårdade patienter som har VRI vid mättillfället.  
  
Punktprevalensmätning (PPM-BHK) och lokala observationer av BHK 
PPM-BHK görs två gånger per år utifrån ett standardiserat protokoll som fastställts av SKL. I 
mätningen ingår personalens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Måttet anges i 
andel av anställda i slutenvården som följer basala hygienrutiner och klädregler. Den lokala 
observationsmätningen av personalens följsamhet till BHK utförs en gång per månad vid varje 
enhet genom att en anställd på avdelningen/mottagningen/enheten varje månad observerar sina 
kollegor angående följsamhet av basala hygienrutiner och klädregler.  
 
Patientsäkerhetsronder  
Patientsäkerhetsronder utförs regelbundet av förvaltningsledning och verksamhetsledning samt 
medarbetare enligt en strukturerad metod för att diskutera patientsäkerhetskulturen och 
uppmärksamma risker för vårdskador inom verksamheten.  
 
PDSA-cykel  
PDSA-cykel enligt Genombrottsmetoden används för att kontrollera att en åtgärd inom en 
verksamhet leder till en förbättring.  
 
Risk och riskanalys 
En risk är möjligheten att en negativ händelse ska inträffa och riskanalys är en systematisk 
identifiering och bedömning av risker i ett visst sammanhang (SoS termbank). 
 
Händelseanalys 
Systematisk identifiering av orsaker till en negativ händelse eller ett tillbud. 
 
Samhällsförvärvad infektion 
En infektion som uppkommit i samhället utanför hälso- och sjukvården, utan att vara en följd av 
vårdkontakt. 
 
Vårdrelaterad infektion (VRI) 
VRI 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 ådrar sig en infektion till följd av sin yrkesutövning.  
 
Vårdskada 
Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 
adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. 
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Allvarlig vårdskada  
Vårdskada som är bestående och inte ringa eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat 
vårdbehov eller avlidit.  

3 Organisatoriskt ansvar för det förebyggande VRI‐arbetet  
Ledningen av hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den uppfyller kraven på en god 
vård. Detta innebär att vården ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och 
tillgodose patientens behov av trygghet och säkerhet i vården och behandlingen.  
 
Landstinget i Uppsala län ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvården upprätthålls. 
Vårdgivaren ska också vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av 
vårdskador och fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som 
kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Styrning och inriktning av patientsäkerhetsarbetet 
utgår också från politiska mål vilket framgår av landstingsplan och budget (LPB) som är 
landstingets politiska styrdokument.  
 
Landstingsfullmäktige beslutar om innehållet i LPB. Fullmäktige ger sedan uppdrag till 
landstingsstyrelsen. 
 
Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerställande av patientsäkerheten.  
 
Landstingsdirektören är förvaltningschef för landstingets ledningskontor och ansvarar för att 
landstingets organisation säkerställer kvalitet och patientsäkerhet (landstingsdirektörens 
vidaredelegering dnr CK 2015-0004). 
 
Chefsläkaren vid ledningskontoret ansvarar för det övergripande strategiska patientsäkerhetsarbetet 
på uppdrag av landstingsdirektören.  
 
Patientsäkerhetsteamet vid landstingets ledningskontor är en stödfunktion i landstinget som 
sammanställer och analyserar det landstingsövergripande patientsäkerhetsarbetet.  
 
Landstingsövergripande styrgrupp för smittskydd och vårdhygien arbetar på uppdrag av 
landstingsdirektören. Uppdraget innebär att upprätta handlingsplaner för hantering av epidemier 
t.ex. pandemihot och mässlingsutbrott och att det finns rutiner rörande smittskydd och vårdhygien. 
Styrgruppen ska ge riktlinjer för egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring. Styrgruppen 
ska genom IV sätta mål för minskning av undvikbara VRI som är relaterade till följande 
riskfaktorer:  

o arteriella och venösa infarter, 
o urinkateter, 
o ventilator associerade pneumonier (VAP), 
o postoperativa infektioner, 
o infektioner mellan patienter (som hanteras med basala hygienrutiner).  

Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) utarbetar riktlinjer för en minskning av 
antibiotikaförskrivning i länet genom att analysera antibiotikaförskrivningen och återkoppla till 
slutenvården och vårdcentralerna.  
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Smittskyddsenhetens verksamhet regleras i smittskyddslagen och leds av smittskyddsläkaren.  
Uppgiften är att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och från 
människor. Arbetet består bland annat av övervakning av anmälningspliktiga sjukdomar, 
smittspårning, utbildning, information till både offentliga och privata aktörer samt direkt till 
allmänheten i Uppsala län. 
 
Vårdhygienisk expertis ska finnas tillgänglig för landstingets förvaltningar. Vårdhygiens uppgift är 
att medverka till att alla vårdgivare bedriver vård av god kvalitet och god hygienisk standard så att 
antalet VRI hålls på en låg nivå. Arbetet sker genom att tillhandahålla evidensbaserade riktlinjer 
och handlingsplaner samt genom övervakning, kartläggning och registrering av smittor och 
infektioner. Andra uppgifter är att utbilda personal, medverka till att lokaler och utrustning är 
ändamålsenliga ur vårdhygienisk synpunkt och delta i upphandlingar.  

Förvaltningschefer har det samlade ansvaret inom förvaltningen och ansvarar för att tillhandahålla 
förutsättningar för att bedriva en patientsäker vård.  

Chefläkare vid förvaltningarna deltar i och följer det övergripande patientsäkerhetsarbetet och det 
systematiska kvalitetsarbetet vid den egna förvaltningen. Chefläkarna är också ansvariga för att 
anmäla ärenden enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Verksamhetschefer ansvarar för säker hälso- och sjukvård genom ett aktivt riskförebyggande arbete 
inom sitt verksamhetsområde och följer linjeorganisationen. Verksamhetschefen ska säkerställa att 
patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.  
Verksamhetscheferna ansvarar på uppdrag av förvaltningschef att: 

o VRI förebyggs och behovet av antibiotika minskar  
o smittspridning förhindras  
o bakteriologisk odling tas före antibiotikabehandling 
o antibiotika används rationellt  

 
Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. 
Personalen ska i detta syfte rapportera risker för vårdskador, inklusive VRI, till vårdgivaren samt 
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. 
 
Vid Akademiska sjukhuset finns ett Epidemiråd som leds av chefläkare med uppgift att hantera 
utbrott av smittor och epidemier, bereda ärenden inför sjukhusövergripande beslut och ta fram 
strategier. Vid varje enhet finns hygienombud. Det finns även ett Hygienråd som leds av 
Vårdhygien med uppgift att: 

o verka i samarbete med vårdkvalitetsavdelningen, 
o ge förslag på kort- och långsiktiga vårdhygieniska mål för sjukhuset, 
o ge förslag på proaktiva vårdhygieniska aktiviteter för sjukhuset, 
o ge förslag på arbetssätt utifrån aktuella kvalitetsindikatorer, 
o årligen rapportera resultat och aktiviteter till sjukhusledningen. 

 
Det finns en hygienombudsorganisation som förtydligar roller och ansvar i VRI-arbetet för 
sjukhusledning, verksamhetschefer, hygienansvariga läkare, avdelningschefer och hygienombud.  
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Vårdkvalitetsavdelningen vid Akademiska sjukhuset 
Vårdkvalitetsavdelningen ger stöd till verksamheterna med processledning i förändringsarbete, 
analyserar resultat från prevalensmätningar och utarbetar handlingsplaner samt följer upp 
förbättringsarbeten.  
 
Vid Lasarettet i Enköping finns en Styrgrupp för smittskydd och vårdhygien som styr det 
förebyggande VRI-arbetet under ledning av sjukhuschefen. Vid sjukhuschefens stab finns 
chefsläkare och patientsäkerhetssamordnare som deltar i det landstingsövergripande 
patientsäkerhetsarbetet. Lasarettet har även varit representerat i den nationella styrgruppen för 
Infektionsverktyget. Centrumchefer har ansvar för patientsäkerheten och ansvaret följer 
linjeorganisationen. På centrumnivå finns patientsäkerhetssamordnare och kompetens för att 
genomföra risk- och händelseanalyser. Lasarettet har en hygienombudsorganisation som är 
densamma som för Akademiska. 
 
Vid Hälsa och habilitering leds VRI-arbetet av förvaltningsledningen med förvaltningsdirektören 
som ordförande. Det finns även ett patientsäkerhetsråd som består av chefläkare, internkonsult och 
kvalitetsutvecklare som bistår med råd och sammanställningar till verksamhetscheferna. 
Hygienombud finns på varje enhet.  
 
Offentlig primärvård  
I den offentliga primärvården finns ett patientsäkerhets- och kvalitetsråd där primärvårdsdirektören 
är ordförande. I rådet deltar chefläkare och verksamhetschefer och här planeras det förebyggande 
och uppföljande VRI-arbetet. Verksamhetschefer ansvarar för patientsäkerheten och ett systematiskt 
VRI-arbete.  På varje vårdcentral finns hygienombud.  

Privat primärvård  
Av regelbok för vårdcentral framgår att vårdgivaren ska bedriva en säker hälso- och sjukvård som 
innebär ett systematiskt vårdhygieniskt arbete i samarbete med Vårdhygien. Verksamhetschefer 
ansvarar för patientsäkerheten och det systematiska VRI-arbetet. På varje vårdcentral finns 
hygienombud. 
 
Folktandvården har en centralt placerad enhet, avdelningen för Hälsa, Kvalitet och Utveckling 
(HKU-avdelningen) som planerar och följer upp patientsäkerhetsarbetet inom Folktandvården. 
Avdelningen leds av chefstandläkare som ingår i förvaltningschefens stab. Frågor som gäller smitt-
skydd och VRI hanteras av hygienrådet som utgör en del av HKU-avdelningen. Verksamhetschefen 
ansvarar för det förebyggande VRI-arbetet på kliniken och alla kliniker har hygienombud som ger 
stöd i hygienfrågor och bevakar att rutinerna tillämpas i praktiken.  

4 Bakgrund 
VRI kan innebära ett lidande för patienter och ger upphov till ökat vårdbehov samt en betydande 
kostnad för hälso- och sjukvården och samhället. Enligt Socialstyrelsens lägesrapport (2015) är VRI 
den vanligaste vårdskadan och utgör en tredjedel av alla skador i hälso- och sjukvården. De mest 
förekommande VRI är urinvägsinfektioner, postoperativa infektioner, blodförgiftning och 
lunginflammation. VRI går att förebygga genom ett systematiskt arbete med tydliga mål, följsamhet 
till rutiner, regelbunden uppföljning, riskanalyser och egenkontroller.  
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4.1 VRI i Landstinget i Uppsala län  
I landstinget är förekomsten av VRI hög i jämförelse med andra landsting i Sverige. Förekomsten 
av riskfaktorer som urinkatetrar, centrala venkatetrar, kirurgiska ingrepp, respiratorvård och 
antibiotikabehandling ökar årligen.  
 

5 Vision och mål  
Vårt landsting har antagit en nollvision vad gäller undvikbara VRI och strävar efter att antalet 
vårdskador ska minimeras inom alla förvaltningar och verksamheter. Målet är att förekomsten av 
varje enskild VRI har minskat under tidsperioden 2016-2018.  

6 Strategier och metoder   
Strategierna anger inriktningen för landstingets systematiska förebyggande VRI-arbete.   

o Ledningen på alla nivåer visar engagemang för arbetet med att förebygga VRI genom att 
sätta mål, efterfråga resultat och ge återkoppling.  

o Ansvaret utgår från landstingsledningen och följer linjen. 
o Hög kompetens och engagemang upprätthålls på alla nivåer.  
o Hygienriktlinjer ses som självklara och städning ses som en viktig del i det förebyggande 

arbetet. 
o Organisation som stödjer ett systematiskt förebyggande arbete mot VRI där ledning och 

Vårdhygien samverkar. 
o Ändamålsenliga metoder och verktyg för att utvärdera och följa upp VRI-mål. 
o Patienter och närstående är informerade och delaktiga för att undvika VRI. 
o Utveckling av journaldatasystemen Cosmic och MetaVision så att mål för varje enskild 

riskfaktor kan följas över tid. 
 
Metoder anger tillvägagångssättet för att genomföra strategierna. 

o Högsta ledningen i landstinget fastställer övergripande direktiv för hälso- och 
sjukvårdsförvaltningarna. 

o Kontinuerlig och prioriterad utbildning inom området genomförs. 
o Journalgranskningar och egenkontroller genomförs för att säkra följsamhet till rutiner och 

riktlinjer. 
o Stramas 10-punktsprogram införs och följs. 
o Infektionsverktyget används av samtliga vårdande enheter för att mäta förekomst av VRI 

och riskfaktorer. 
o Vårdhygien och chefläkare samverkar och upprättar en tydlig struktur för att stödja och styra 

förvaltningarnas VRI-arbete. 
o Riskanalyser och händelseanalyser genomförs och resultatet används i det förebyggande 

VRI-arbetet. 
o Handlingsplaner för förebyggande av VRI som beskriver mål, aktivitet och uppföljning 

utarbetas på landstings-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. 
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7 Aktiviteter   
För att uppnå mål och vision i strategin ska följande aktiviteter genomföras.  
 

7.1 Ledning och kultur 
Det är ledningens ansvar att skapa goda förutsättningar för hälso- och sjukvårdspersonalens arbete 
med att minska förekomsten av VRI. Ledningens engagemang är avgörande för ett framgångsrikt 
förebyggande VRI-arbete. På alla nivåer inom organisationen ska det finnas en utbredd kultur där 
undvikbara VRI ses som oacceptabla och möjliga att förebygga. Bristande följsamhet till rutiner och 
riktlinjer måste uppmärksammas och åtgärdas av ansvarig chef. Goda exempel ska spridas aktivt 
inom landstinget. Tabellen förtydligar nivåernas ansvarsområden i ett systematiskt VRI-arbete.  

Landstingsnivå   Förvaltningsnivå   Verksamhetsnivå  
Tjänstemanna- och politiska 
ledningen är tydliga med att 
undvikbara VRI är oacceptabla. 
 
 
 

 Ledningen är tydlig med att 
undvikbara VRI är oacceptabla 
och visar engagemang för det 
förebyggande arbetet. 
 
Ledningen har god kännedom om 
förekomsten av VRI och ger stöd 
till verksamheternas förebyggande 
VRI-arbete.  
 
  
 
 
 

 Verksamheten har god kännedom 
om förekomsten av VRI och ger 
stöd till det förebyggande VRI-
arbetet. 
 
Kulturen är att undvikbara VRI är 
oacceptabla och den tillåter att 
medarbetare påminner om någon 
inte följer BHK.  
 
Engagemang och ansvarskänsla; 
medarbetarna ska se en tydlig 
koppling mellan sitt eget agerande, 
risken för smitta och uppkomsten av 
VRI. 
 
Hälso- och sjukvårdspersonal 
identifierar risksituationer och tar 
initiativ för att förebygga dessa. 
 

Tillhandahålla adekvata forum 
med mandat att fatta övergripande 
vårdhygieniska beslut. 
 

 Skapa forum och struktur med 
mandat att fatta beslut om 
vårdhygieniska frågor på 
förvaltningsnivå 
 

 Tydligt var vårdhygieniska frågor 
hanteras och diskuteras inom 
verksamheten 
 

Styrgruppen för smittskydd och 
vårdhygien upprättar 
landstingsövergripande 
vårdhygieniska riktlinjer och 
rutiner.  
 

 Tydliga forum för upprättande av 
förvaltningsövergripande 
vårdhygieniska riktlinjer och 
rutiner. 
 
Säkerställa följsamhet till 
riktlinjerna och rutinerna. 
 

 Vårdhygieniska riktlinjer och rutiner 
följs och är implementerade i 
verksamhetens processer. 
 

Mål och krav framgår i 
verksamhetsuppdrag. 
 
Styrgruppen för smittskydd och 
vårdhygien fastställer mål för 
minskning av VRI. 
 
Tjänstemanna- och politiska 
ledningen efterfrågar resultat av 
VRI-arbetet samt återkopplar till 
förvaltningarna. 

 Efterfråga och påverka 
verksamheternas mål och resultat 
angående minskning av VRI. 
 
Följa upp och utvärdera VRI- 
arbetet med chefer och kräva 
åtgärdsplaner vid höga VRI nivåer 
och bristande följsamhet till 
riktlinjer. 
 

 Varje verksamhet väljer ut 1-2 VRI 
och riskfaktorer för ett systematiskt 
förbättringsarbete.  
 
Upprätta relevanta, tydliga mål och 
konkreta handlingsplaner inom 
respektive verksamhet. 
 
Regelbundet följa upp resultat och 
mål för fortsatt systematiskt 
förbättringsarbete. 
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Arbetet med att minska förekom-
sten av VRI redovisas i förvalt-
ningarnas årsberättelse, 
månadsrapporter, tertialrapporter 
och patientsäkerhetsberättelse. 
 

 

Tydligt uppdrag till Vårdhygien 
som följs upp av landstingets 
ledning. 
 

 Medverkar till att Vårdhygien kan 
utföra sitt uppdrag. 

 Nära samverkan mellan Vårdhygien 
och verksamheter. 

Stramas 10-punktsprogram ska 
införas för att bromsa resistens-
utvecklingen. 

 Genomföra Stramas 10-
punktsprogram vid alla 
verksamheter och följa upp.   

 Genomföra alla aktiviteter i Stramas 
10-punktsprogram. 
 
 

 

7.2 Patientdelaktighet  
Patientens kunskap, förståelse och insikt om risker är förutsättningar för att han eller hon ska kunna 
vara delaktig och ha inflytande i det förebyggande VRI-arbetet.   
 
Landstingsnivå   Förvaltningsnivå   Verksamhetsnivå  
Patientens och närståendes 
delaktighet och inflytande stärks 
genom att fortlöpande uppdatera 
relevant patientinformation via 
LUL:s hemsida och 1177.se. 

 Informationsmaterial 
tillhandahålls till patienter och 
närstående. 
 
 
 

 Patienter informeras om vikten av 
hygien och risker för VRI i samband 
med vård och behandling.  
 
Muntlig och skriftlig information 
ges till patienter och närstående om 
hur han/hon kan bidra till att 
förebygga VRI. 
 
Aktivt uppmana patienter och 
närstående att fråga och ifrågasätta 
om det är något de undrar över eller 
känner sig tveksamma till i 
vårdsituationen.  
 

Landstingsövergripande 
patientsäkerhetsberättelse 
tillgängliggörs för medborgarna. 
 

 Hög transparens angående 
händelser för medborgare.  

 Hög transparens mot patienter och 
närstående angående händelser. 

Avvikelsehanteringssystem ska 
vara anpassade för att kunna 
fånga upp synpunkter och 
klagomål från patienter och 
närstående. 

 Upptäcka systematiska brister, 
sammanställa och analysera 
återkommande händelser som 
rapporteras.  

 Personalen ska ha kännedom om 
rutiner för att ta emot synpunkter 
från patienter och anhöriga. 
Synpunkterna utreds och används i 
förbättringsarbetet. 
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7.3 Kompetens och utbildning 
Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård innebär att vården ska bygga på vetenskap och beprövad 
erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt. 
Grunden för att förebygga VRI är att alla medarbetare och chefer, inklusive inhyrd personal, har 
tillräckliga kunskaper om hur smitta och VRI kan förebyggas. Kunskaper behövs inom området 
antibiotikaresistens och patientsäkerhet. Implementering av vårdhygieniska riktlinjer och rutiner i 
verksamheten är centralt. 

 

Landstingsnivå   Förvaltningsnivå   Verksamhetsnivå  
Landstinget tillhandahåller 
vårdhygienisk expertis i tillräcklig 
omfattning och ger förutsättningar 
för att Vårdhygien ska kunna 
fullfölja sitt uppdrag. 
 

 Akademiska sjukhuset säkrar 
resurser för Vårdhygien så att 
uppdraget är möjligt att 
genomföra. 

 Samarbete med vårdhygienisk 
expertis i det förebyggande arbetet 
och även i problemsituationer. 
 
 

Uppmärksamma verksamheter 
som framgångsrikt minskat 
förekomsten av VRI 

 Lära av varandra och dela goda 
exempel i olika arbetsnätverk 
mellan t.ex. Vårdhygien, Strama, 
Smittskydd och förvaltningar 
 

 Lära av varandra och dela goda 
exempel i olika arbetsnätverk 
mellan t.ex. Vårdhygien, Strama, 
Smittskydd och förvaltningar 

Mål och krav på kunskapsbaserad 
hälso- och sjukvård framgår av 
verksamhetsuppdrag.  

 Säkerställa att all personal har en 
tillräcklig kunskap och kompetens 
inom vårdhygien genom 
introduktionsprogram och 
fortbildning 
 
Prioritera patientsäkerhets-
utbildning för alla medarbetare. 

 All vårdpersonal ska ha grundlägg-
ande kunskap om VRI och 
antibiotikaresistens och ha 
tillräcklig kompetens inom 
vårdhygien.  
 
Hygienombudet överför kompetens 
till medarbetare i det dagliga arbetet. 
 
Identifiera medarbetarnas utbild-
ningsbehov och ge möjlighet till 
regelbunden fortbildning och 
kompetensutveckling. 
 
God introduktion av all ny personal 
samt inhyrd personal och personal 
som varit ledig under en längre tid. 
 

 

7.4 Verktyg, teknik och metoder 
I arbetet med att minska VRI används olika metoder vilkas resultat ska återkopplas till personalen 
och handlingsplaner upprättas vid avvikande resultat. Förändringar och förbättringar genomförs 
systematiskt och utvärderas alltid, exempelvis används genombrottsmetodens PDSA-cykel. 
Egenkontroll innebär att, i den egna verksamheten, systematiskt kontrollera följsamhet till 
överenskomna rutiner som ska förhindra VRI. Egenkontroll ger även en bild av risker som kan 
finnas i verksamheten och kan användas som ett underlag för riskanalyser.  

Mätmetoder: 

o Infektionsverktyget (IV) är ett IT-stöd för löpande registrering och uppföljning av VRI. 
Resultat från IV är ett medel att få kunskap om förekomsten av VRI inom den egna 
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verksamheten, sätta mål, följa upp åtgärder och styra det förebyggande arbetet. Mätningen 
visar resultat av insatta åtgärder och bedömer vilken nytta åtgärderna ger för patienterna. 
 

o Punktprevalensmätningar (PPM-BHK) används för att mäta följsamhet till basala 
hygienrutiner och klädregler vid en given tidpunkt. 
 

o Punktprevalensmätning VRI (PPM-VRI) används för att mäta förekomsten av VRI vid en 
given tidpunkt.   
 

o Lokala observationer av följsamhet till BHK görs varje månad vid sjukhusen och 
primärvården.   
 

Metoder för förebyggande arbete: 

o Hygienronder utförs vart fjärde år tillsammans med Vårdhygien och är en systematisk 
revision av lokaler, utrustning och arbetssätt. Däremellan ska verksamheterna själva 
genomföra en årlig egenkontroll enligt rutinen. Om det upptäcks brister i samband med 
egenkontrollerna ska en vårdhygienisk konsultrond genomföras av Vårdhygien. 
 

o Patientsäkerhetsronder, enligt en strukturerad metod, används för att diskutera patientsäker-
hetskulturen och uppmärksamma VRI-risker för ledningen och medarbetarna. 
 

o Riskanalyser är ett redskap för att minska risker för VRI i verksamheten. Riskanalyser är 
viktiga vid förändringar av verksamheten och ska visa om förändringen kan påverka 
förekomsten av VRI. 
 

o Genombrottsmetodens PDSA-cykel används som metod för det systematiska arbetet inom 
verksamheter. 

Metoder för reaktivt arbete: 

o Avvikelsehantering identifierar åtgärder som ska förhindra upprepning av händelsen. 
 

o Händelseanalys används vid allvarligare händelser som kan bero på flera faktorer. 
 

o Markörbaserad journalgranskning (MJG) är ett verktyg att identifiera förekommande VRI 
inom en verksamhet. 
 

Landstingsnivå   Förvaltningsnivå   Verksamhetsnivå  
Mätmetoder: 
Tydliga krav till förvaltningar och 
vårdgivare att använda 
mätmetoder systematiskt. 
 
Följa nationella utvecklingen av 
IV och ta ställning till införande i 
primärvården. 
 

 Efterfråga att mätmetoder 
används.  
 
Ge förutsättningar för validering 
och framtagande av standard-
rapporter samt utbildning för 
användning av IV.  
 

 Verksamheterna registrerar 
fortlöpande i IV och följer upp 
resultat.  
 
Egenkontroll av följsamhet till 
användningen av IV. 
 
Deltar i PPM-VRI och PPM-BHK 
två gånger per år. Lokala hygien-
observationer görs en gång per 
månad.  
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Metoder för förebyggande arbete:  
Tydliga krav till förvaltningar och 
vårdgivare att använda metoder 
systematiskt. 
 

 Ge förutsättningar för genom-
förande av egenkontroller och 
hygienronder.  
 
 
VRI-arbetet utvärderas vid patient-
säkerhetsronder. 
 
Riskanalyser efterfrågas och 
används i förbättringsarbetet. 
 
 
 

 Egenkontroller och hygienronder 
görs för att kontrollera följsamhet 
till rutiner, riktlinjer och 
handlingsplaner.  
 
VRI-arbetet utvärderas vid patient-
säkerhetsronder. 
 
Riskanalyser genomförs och 
identifierade risker åtgärdas. 
 
Förändringsarbete enligt 
Genombrottsmetoden/PDSA pågår 
kontinuerligt. 

Metoder för reaktivt arbete:  
Tydliga krav till förvaltningar och 
vårdgivare att använda metoder 
systematiskt. 
 
 

 Systematisk analys av avvikelser, 
händelseanalyser, lex Maria och 
patientnämndsärenden för att se 
mönster eller trender som visar 
brister i verksamhetens kvalitet. 
 
Händelseanalyser och MJG 
efterfrågas och används i 
förbättringsarbetet. 
 

 Tillbud och avvikande händelser 
samt klagomål och synpunkter 
rapporteras, analyseras och åtgärdas 
samt återkopplas till personal. 
 
 
Händelseanalyser och MJG 
genomförs vid avvikelser och hög 
förekomst av VRI. 
  

 

7.5 Lokaler och städning 
Lokaler ska vara ändamålsenliga och hålla en god hygienisk standard för att förhindra VRI. 
Vårdhygienisk expertis deltar aktivt i byggprocesser. Vårdnära service (VNS) och städning ses som 
en prioriterad del i arbetet att förebygga VRI.  

 

Landstingsnivå   Förvaltningsnivå   Verksamhetsnivå  
En tydlig rutin för att 
vårdhygieniska aspekter 
omhändertas i byggprocessen.  

 Upprätta tydliga rutiner vid 
byggprocesser. 

 Deltar i byggprocessen. 
 

Säkerställa förutsättningar att 
bedriva en patientsäker vård med 
särskild fokus på vårdplatsbrist 
och överbeläggning. 

 Enkelrum med eget 
hygienutrymme måste finnas i 
tillräcklig utsträckning inom alla 
verksamheter i slutenvården. 
 
Handlingsplan för överbeläggning 
och utlokalisering av patienter tar 
hänsyn till risk för VRI. 
 

 Identifiera patienter med särskilda 
lokalmässiga behov. Patienter ska 
vårdas där den mest lämpliga 
kompetensen finns för det aktuella 
tillståndet. 
 
Förutsättningar finns för kohortvård. 
 
 

Säkerställa hygienkrav vid 
städupphandling och följa upp 
städ-entreprenörens arbete.  
 
God utbildning i hygien och 
smittspridning för städ-
entreprenörens personal. 

 Sammanfatta förvaltningens 
hygienkrav och ta del av 
uppföljningar av städ-
entreprenörens arbete. 

 Avdelningsledningen och 
städentreprenören har en nära 
samverkan. 
 
Använda avvikelsehanterings-
systemet vid brister i utförandet av 
städning 

Vårdnära service etableras i 
landstinget. 

 Vårdnära service etableras inom 
förvaltningarna. 

 Tydlig arbetsfördelning och nära 
samarbete mellan servicepersonal 
och vårdpersonal.  
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7.6 Samverkan mellan slutenvård, primärvård och kommunal vård‐ och omsorg  
Patienters vårdkedja är sammanhängande över organisationsgränserna vilket innebär att VRI kan ha 
uppkommit vid andra vårdenheter än där VRI diagnosticeras. Smittspridning sker över 
organisationsgränserna i samband med förflyttning av patienterna. Därför är samverkan mellan 
slutenvård, primärvård och kommunal vård- och omsorg nödvändigt för att minska risker för VRI. 

 

Landstingsnivå   Förvaltningsnivå   Verksamhetsnivå  
Avtal upprättas som reglerar 
samverkan mellan landstinget och 
kommunal vård och omsorg.  
 
Landstinget tillhandahåller 
vårdhygienisk expertis som en fri 
nyttighet till länets kommuner. 
 
Samverkan med kommunernas 
medicinskt ansvariga 
sjuksköterskor sker i landstingets 
patientsäkerhetsgrupp och i möten 
med Vårdhygien.  
 

 Stödja verksamheterna i 
samverkan med kommunal vård 
och omsorg. 
 

 Följer upprättade avtal som reglerar 
läkares åtagande vid kommunala 
vård och omsorg.  

Säkerställa IT-system för 
information vid överföringar 
 
 

 Säkerställa att relevant 
information ges vid överföringar 
av patienter. 

 Rapportera och ta emot relevant 
information vid överföringar av 
patienter på ett standardiserat sätt. 
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