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1781

Är 
Infektionsverktyget 
ett 

monster?



Vad är Infektionsverktyget?

 en liten app i journalsystemet som tvingar 

antibiotika-ordinatören att registrera 

ordinationsorsak

 ett it-stöd som samlar ihop information från 

olika källor

 en rapportgenerator



Verktygets princip

Nationell 
terminologi-

server

Gemensam terminologi

Synkat men lokal specifikation

Nationellt register

Lokala datalager 
hos respektive vårdgivare

Operation hos vårdgivare A…
…visar sig ha lett till infektion 

hos vårdgivare B



Verktygets process

lunginflammation
urinvägsinfektion med feber
urinvägsinfektion utan feber

sepsis med okänt fokus
Clostridium difficile
ytlig postoperativ sårinfektion
djup postoperativ sårinfektion
annan

Vårdrelaterade

lunginflammation
exacerbation av KOL
urinvägsinfektion med feber
urinvägsinfektion utan feber
sepsis med okänt fokus
akut bukinfektion/peritonit
rosfeber
annan hud-/mjukdels-
/skelettinf.
annan

Antibiotika-
ordination

Samhällsförvärvade

Operationskoder

Urinavledande kateter, central venkateter
endotrakealtub

Åtgärder

Övriga åtgärder

Registrering

Övriga diagnoser

Lab.svar Clostridium difficile

Patientadministrativ information (vårdtillfällen)

Profylax
peroperativ
annan

Återkoppling

Diagnos postoperativ sårinfektion



Datalager

Vårdgiva
re

Uppföljningsverktyg
(webb)Lagrings-

gränssnitt
(tjänster)

Journal

Labb-
system

PAS



Infektionsverktyget
Vägledning för användning av 

data

utkast till disposition



målgrupp

 Klinik- och avdelningschefer inom slutenvården

 Verksamhetsutvecklare

 Regionala chefer och verksamhetsansvariga (t ex hälso- och 

sjukvårdsdirektörer, chefläkare

 Lokala och regionala smittskyddsfunktioner

 Lokala och regionala Strama-företrädare

 Användare av Infektionsverktygets rapportfunktioner



Innehåll

 tydliga bilder/grafer och texter som beskriver sammanhang: 

- hur registrering går till 

- hur data fångas och överförs 

- hur data kan sammanställas 

 konkreta exempel och berättelser baserade på genomförda 

intervjuer

 korta texter om nytta, användning, framgångsfaktorer, uppdrag, 

organisation mm



Nyttan med Infektionsverktyget

Korta kärnfulla texter som beskriver de viktigaste 

motiven för och nyttorna med Infektionsverktyget

- Antibiotikaresistens – det allvarligaste hotet 

mot hälsan?

- Vårdrelaterade infektioner – den största 

gruppen vårdskador!



så funkar Infektionsverktyget

bilder och text som förklarar hur data fångas:

 val av antibiotika

 ordinationsorsak i ordinationsögonblicket

 bakgrundsdata som överförs automatiskt till IV

 flera konkreta exempel på hur data registreras i 

klinisk kontext



så funkar IV:s rapportverktyg

text och bilder som visar hur data kan sammanställas och 

presenteras

 exempel på data-urval

 exempel på rapporter

 Men ingen manual för att ta fram rapporter!



så kan data användas – lokalt och regionalt

 konkreta exempel på hur data återförs till verksamheten, t ex i 

läkarmöten på kliniken eller omvårdnadsdiskussioner på 

avdelningen

 konkreta exempel på hur data återförs till verksamhetsledningen, 

t ex i sjukhusledning, divisionsledningar, hälso- och 

sjukvårdsledning, politiska ledningen, 

 regional samverkan?



så kan data användas - nationellt

 kort beskrivning med exempel på hur data skulle kunna 

användas på nationell nivå

 internationella jämförelser?

 kort beskrivning av hur IV skulle kunna användas för forskning



Behov av validering

 exempel på valideringar som behöver göras, både 

tekniska/kvantitativa och kvalitativa

 exempel på resultat av valideringar



Fortsatt utveckling

 Primärvårdsanpassning

 Följa förlopp vid byte av antibiotika och ordinationsorsak

 fler odlingssvar??

 bättre inmatningsstöd t ex vid ändring av ordinationsorsak??



Infektionsverktyget som strategisk del av hälso-
och sjukvårdens nödvändiga utveckling 

 samverkan Strama - Vårdhygien

 tydliga uppdrag

 organisation

 koppling till ledningssystem för kvalitet

 PDSA-cykeln tillämpad för IV



Henry Fuseli - Mardrömmen, 1781

Är Infektionsverktyget 
ett 

monster?

• finns på många ställen men 
är fortfarande ganska okänt

• kraftfullt men inte helt 
lättanvänt

• påminner oss om obehagliga 
saker

• kan verka skrämmande
• behöver tämjas



Vägledningsdokument

 ska vara klart för spridning hösten 2015

 kompletteras med information på www.skl.se/patientsakerhet

Tack!

http://www.skl.se/patientsakerhet

