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Sexton landsting i jämförande 
studie 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de största hoten mot patient
säkerheten i hälso och sjukvården. Trots att frågan har uppmärksammats 
under flera år och att landstingen bedriver ett systematiskt förebyggande 
arbete minskar inte förekomsten. Den minskning som tidigare har skett 
har avstannat, och under de senaste fyra åren har vårdrelaterade infektio
ner legat stabilt omkring nio procent.

Det finns vetenskapligt stöd för ett flertal förebyggande åtgärder; både 
god handhygien och hygienrutiner vid till exempel katetersättning och sår
omläggning är av bevisat värde. Insikterna om vad de landsting och sjuk
hus gör som lyckas bäst med att förebygga vårdrelaterade infektioner är 
dock begränsade. 

För att använda skillnaderna mellan landsting och sjukhus i resultat och 
arbetssätt som en källa till lärande och utvecklingsarbete har 16 landsting 
och regioner tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
genomfört en jämförande studie av arbetet med att förebygga vårdrela
terade infektioner. 

Studien bygger på en jämförande ansats där landsting och sjukhus med 
lägre respektive högre förekomst av vårdrelaterade infektioner jämförs för 
att identifiera framgångsfaktorer som hänger samman med en lägre före
komst. Landstingen och sjukhusen har valts ut genom analyser av resultat 
från punktprevalensmätningar, och jämförelser har i huvudsak gjorts med 
hjälp av ca 100 intervjuer med nyckelpersoner på flera nivåer i sjukvårds
organisationerna (från kliniskt verksam vårdpersonal via den operativa 
ledningen till den högsta strategiska ledningen).  

Läs mer

För vidare läsning se fullversio-
nen av rapporten Vårdrelaterade 
infektioner – framgångsfaktorer 
som förebygger som finns att nå 
via webbutik.skl.se
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Framgångsfaktorer 

Studien har resulterat i en beskrivning av åtta framgångsfaktorer för att 
förebygga vårdrelaterade infektioner. (Figur 1) Förhoppningen är att de 
ska kunna fungera som en utgångspunkt för landsting, sjukhus, kliniker 
och avdelningar som, utifrån sin unika situation, vill utveckla en handlings
plan för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner.

figur 1. Framgångsfaktorerna berör olika delar i organisationen
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Framgångsfaktor 1

”Det kan vara mina händer 
som sprider smittan.” 
Sjuksköterska, sjukhus med lägre VRI
förekomst

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. 

Vid landsting och sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade in
fektioner beskrivs:

 > Utbrett engagemang och ansvarskänsla för att förebygga vårdrelate
rade infektioner

 > Uppmärksamhet kring betydelsen av proaktivt arbete med vårdrelate
rade infektioner 

Utvecklad ansvarskänsla för möjligheten att förebygga 

Landsting och sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektio
ner beskriver en utbredd ansvarskänsla i hela organisationen. Varje vårdre
laterad infektion kan och ska förhindras genom aktivt förebyggande arbete. 
Vid sjukhus/landsting med en högre förekomst beskrivs vårdrelaterade in
fektioner i större utsträckning vara något oundvikligt som visserligen bör 
förebyggas, men som till stor utsträckning beror på vilka patienter sjukhu
set/avdelningen har. 

Utbrett engagemang 

I landsting och sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade infek
tioner har både profession och ledning ett mycket stort engagemang i det 
förebyggande arbetet. Samtliga intervjuade personer nämner spontant att 
stort engagemang bland medarbetarna är en av de viktigaste komponen
terna i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner. 

Landsting och sjukhus med en högre förekomst av vårdrelaterade in
fektioner beskriver i stället hur engagemanget främst finns hos enskilda 
eldsjälar. 

”Tänk om man skulle jäm
föra vården med livsmedels
industrin – där skulle det 
vara helt oacceptabelt att 
inte följa hygienkraven.” 
Hälso och sjukvårdsdirektör, landsting med 
lägre VRIförekomst
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Proaktivt arbete uppmärksammas

Vid landsting och sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade in
fektioner beskrivs engagemanget för förebyggandet ha uppkommit delvis 
som en följd av allvarliga händelser, t.ex. dödsfall pga. vårdrelaterade in
fektioner, som har skakat hela organisationen. Även eldsjälar och före
bilder inom samtliga personalkategorier lyfts fram som viktiga faktorer. 
Flera personer nämner särskilt hur viktigt det har varit att läkare med högt 
anseende har engagerat sig i arbetet och fungerat som förebilder. 

I landsting med en högre förekomst av vårdrelaterade infektioner be
skrivs inte på samma sätt faktorer som uppmuntrat fokus på prevention 
av vårdrelaterade infektioner. Allvarliga smittoutbrott har förekommit 
men verkar inte ha lämnat samma avtryck i organisationen, och förebilder 
lyfts heller inte fram som någon viktig faktor. 

”Barnen som dog var ett oer
hört trauma för oss alla.” 
Läkare, sjukhus med lägre VRIförekomst
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sKL:s åtgärdspaKet För 
att minsKa vårdsKador

SKL har tagit fram tre åtgärdspa-
ket och kunskapsunderlag för att 
minska förekomsten av vårdre-
laterade infektioner vid centrala 
venösa infarter, postoperativa 
sårinfektioner och vårdrelatera-
de urinvägsinfektioner. Se www.
skl.se för mer information. 

Hygienriktlinjer ses som självklara 
Rutiner och riktlinjer för förebyggande av vårdrelaterade infektioner ses som 
självklara att följa av samtliga, och kulturen tillåter och uppmuntrar konstruk-
tiva påminnelser. 

Vid landsting och sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade in
fektioner 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 sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade infek
tioner beskrivs att samtliga personalkategorier, inklusive lokalvårdare och 
transportpersonal, i stor utsträckning följer de riktlinjer som finns. Medve
tenheten om infektionsrisken är stor, och riktlinjer och åtgärdspaket som 
finns för att minska riskerna ses som viktiga och meningsfulla. 

Där förekomsten av vårdrelaterade infektioner är högre beskrivs i större 
utsträckning en bristande förståelse för betydelsen av hygienrutiner. Det 
är mer vanligt förekommande att medarbetare, särskilt i läkargruppen, 
ifrågasätter basala hygienrutiner och klädregler. 

öppenhet och acceptans för påminnelser

Ett område som lyfts fram av samtliga landsting/sjukhus med en lägre 
förekomst av vårdrelaterade infektioner är öppenheten för att på ett kon
struktivt sätt påminna den som missar att följa hygienrutinerna (oavsett 
profession). 

Vid studerade kliniker och sjukhus med en högre förekomst av vårdre
laterade infektioner beskrivs i stället ofta en bristande öppenhet för på
minnelser.

”Här följer alla hygien och 
klädregler; vårdpersonal, 
transport och anhöriga.” 
Sjuksköterska, sjukhus med lägre VRI
förekomst

Framgångsfaktor 2
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riskbedömningar ger proaktiva arbetssätt
Vårdpersonalen 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 in
fektioner beskrivs:

 > Personalen identifierar risksituationer och tar initiativ för att minska 
infektionsrisker

Vårdpersonalen identifierar risksituationer 

Vid sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner iden
tifierar vårdpersonalen aktivt både risksituationer och riskfaktorer och 
vidtar aktiva förebyggande åtgärder för att minska infektionsrisken. Ett 
flertal exempel på proaktiva åtgärder har beskrivits i intervjuer (se fakta
ruta nedan).

Även vid studerade kliniker och sjukhus med en högre förekomst av 
vårdrelaterade infektioner görs insatser för att minska risken för vårdre
laterade infektioner. Här beskrivs dock inte samma proaktiva arbetssätt 
med särskilt fokus på riskminimering, och färre exempel på proaktiva åt
gärder nämns.

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

Framgångsfaktor 3

exempeL på proaKtiva arbetssätt 

 > Insatser för aktiv mobilisering av patienter för att minska risken för lunginflamma-
tion

 > Ronder där turordningen utgår ifrån infektionskänslighet, och högriskpatienter 
besöks först

 > Rum med infektionskänsliga patienter städas först
 > Aktivt arbete med att reducera användningen av katetrar, till exempel kateterombud 

som ansvarar för att sprida kunskap om den bästa användningen av katetrar
 > Insatser för att minska användningen av bredspektrumantibiotika

”Under rond går vi alltid till 
de mest känsliga patienterna 
först.”
Läkare, sjukhus med lägre VRIförekomst
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”Stetoskopet är inte läkarens 
utan patientens.” 
Avdelningschef, sjukhus med lägre VRI
förekomst

goda lokalmässiga förutsättningar skapas
Goda lokalmässiga förutsättningar bidrar till en minskad risk för smittspridning 
och infektion.

Vid landsting och sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade in
fektioner beskrivs:

 > Medvetet arbete under en längre tid med att skapa goda lokalmässiga 
förutsättningarför att förebygga vårdrelaterade infektioner, exempel
vis en stor andel enkelrum med tillhörande toaletter, minskad mängd 
textilier, ”spritbara” möbler eller instrument som bara används till en 
patient

medvetet arbete med att skapa goda lokalmässiga förutsättningar 

De lokalmässiga förutsättningarna påverkar arbetet med att förebygga 
vårdrelaterade infektioner. Exempel på sådana förutsättningar rör vård
personalens möjlighet att upprätthålla god hygien, till exempel genom 
god tillgång till handsprit, plasthandskar, förkläden och rena arbetskläder. 

Flera sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner be
skriver även 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. Vikten av sals eller patientbundna instrument lyfts fram i flera in
tervjuer. Det finns en önskan att till exempel stetoskop och blodtrycks
manschetter ska användas till en specifik patient eller åtminstone endast 
på en sal, även vid ”vanliga” avdelningar som inte specifikt vårdar särskilt 
infektionskänsliga patienter. 

Framgångsfaktor 4

”Hos oss är alla möbler 
enkla att rengöra och alla 
draperier har tagits bort.” 
Sjuksköterska, sjukhus med lägre VRI
förekomst
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Sjukhus med en högre förekomst av vårdrelaterade infektioner beskri
ver inte ett lika aktivt fokus på att skapa lokalmässiga förbättringar. I stäl
let ges exempel på patientrum med möbler och textilier som är svåra att 
rengöra. På sjukhusen i ett av landstingen nämns även att bristande till
gång till arbetskläder hindrar följsamheten till klädregler.
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konsekvent budskap och regelbunden återkoppling
Medarbetarna nås regelbundet av ett tydligt och konsekvent budskap där vik-
ten av att förebygga vårdrelaterade infektioner betonas samt en regelbunden 
återkoppling av resultat.

Vid landsting och sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade in
fektioner beskrivs:

 > Konsekvent budskap kring vikten av att förebygga vårdrelaterade 
infektioner

 > God utbildning, kompetensutveckling och lättillgänglig information
 > Strukturerad återkoppling av resultaten från mätningarna av vårdrela
terade infektioner samt basala hygienrutiner och klädregler, kopplat till 
tydliga krav på förbättring 

konsekvent budskap via flera kanaler

Vid sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner får med
arbetarna ett samlat budskap om vikten av hygien och prevention av vård
relaterade infektioner från ledningen på alla nivåer i organisationen (till ex

Framgångsfaktor 5
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”VRIarbetet har legat högt 
på agendan hos varje chef i 
linjen.” 
Chefsjuksköterska, sjukhus med lägre VRI
förekomst

”I hygienutbildningen har vi 
fokuserat på multiresistenta 
bakterier vilket har ökat 
intresset för hygien.” 
Vårdhygien, sjukhus med lägre VRIförekomst

empel avdelnings, klinik och sjukhusledning) och från personer med mer 
informella ledande roller. Att föra ut budskapet till samtliga personalgrupper 
beskrivs som viktigt. 

Sjukhus med en högre förekomst av vårdrelaterade infektioner saknar 
i stället ett samlat grepp kring frågan och en bristande tydlighet i kom
munikation beskrivs. 

Utbildning och lättillgänglig information 

Sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner beskriver 
goda exempel på utbildning i hygienfrågor, lättillgängliga PM som förenk
lar arbetet samt påminnelser kring t.ex. hygienrutiner i form av broschyrer, 
affischer och skyltar (även riktade till patienter och anhöriga). Vi har inte 
kunnat belägga systematiska skillnader mellan sjukhusen när det gäller 
omfattningen av utbildningsinsatser, men sjukhus med en högre före
komst av vårdrelaterade infektioner beskriver inte i samma utsträckning 
omfattande utbildningsinsatser eller stöd i form av t.ex. PM eller påmin
nelser.

strukturerad återkoppling av resultat 

Sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner beskriver re
gelbunden och strukturerad återkoppling av resultat från punktprevalens
mätningarna (både BHK och vårdrelaterade infektioner), och att ledningen 
ställer krav vid sämre utfall. Resultaten återkopplas på avdelnings eller 
kliniknivå för att ge en tydlig koppling till det egna arbetet, och flera sjukhus 
beskriver även regelbundna analyser av utfall kopplat till förbättringsar
bete, till exempel journalgranskningar efter smittoutbrott i syfte att identi
fiera förbättringsmöjligheter. 

Sjukhus med en högre förekomst av vårdrelaterade infektioner beskri
ver istället bristande återkoppling av resultat, särskilt vad gäller vårdrela
terade infektioner. Dessutom saknas analyser och åtgärdsplaner. 
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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 städning-
ens utformning och frekvens. 

Vid landsting och sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade in
fektioner beskrivs:

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

frekvent kvalificerad städning

Vid flera sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner be
skrivs städningen som en strategiskt viktig del i kampen mot vårdrelatera
de infektioner. Det har funnits ett aktivt fokus på städning under en längre 
tid, och städfrekvensen har ökat men även andra åtgärder som syftar till 
att förbättra städningens kvalitet har vidtagits. Vid några sjukhus har den 
städning som görs av kvalificerad städpersonal ökat, slutstädning när en 
patient har skrivits ut och lämnat patientrummet görs uteslutande av lokal
vårdare utan inblandning av vårdpersonal, och lokalvårdare finns tillgäng
liga även på kvällstid. Det betonas att det inte är avgörande om städningen 
bedrivs i egen regi eller av enskilda utförare, utan vilka krav som ställs och 
hur städningen är utformad.  

Vid studerade kliniker och sjukhus med en högre förekomst av vård
relaterade infektioner beskrivs att städning inte setts som en prioriterad 
fråga, och i flera fall upplever medarbetare att den inte fungerar tillfreds
ställande och flera exempel på brister ges. 

Utbildning i hygien och smittspridning för lokalvårdare

På sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner betonas 
lokalvårdarnas kompetens som en viktig del i kampen mot vårdrelaterade 
infektioner och smittspridning. Lokalvårdarna utbildas i smittspridning 
och basala hygienrutiner och klädregler, något som också beskrivs ökar 

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

Framgångsfaktor 6
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deras motivation och engagemang i arbetet med vårdrelaterade infektio
ner. I ett landsting som utmärker sig med särskilt låg förekomst av vård
relaterade infektioner går alla nya lokalvårdare två mikrobiologikurser där 
bland annat studiebesök på mikrobiologen ingår. 

Utbildning av lokalvårdare görs även vid sjukhus med en högre före
komst av vårdrelaterade infektioner, men omfattningen och utformningen 
verkar till viss del skilja sig åt, och flera medarbetare upplever att lokalvår
dare har bristfällig kunskap kring hygien.
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Vårdhygien och verksamheter samarbetar tätt
Det finns ett nära och aktivt samarbete mellan verksamheter och vårdhygie-
nisk enhet1, som är närvarande, känner ägarskap för resultat och har fokus på 
genomförbarhet. 

Vid landsting och sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade in
fektioner beskrivs: 

 > Vårdhygien upplevs som närvarande av verksamheterna
 > Vårdhygien 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

en närvarande Vårdhygien

I samtliga intervjuer vid landsting/sjukhus med en lägre förekomst av 
vårdrelaterade infektioner lyfts ett nära samarbete mellan Vårdhygien 

och verksamheterna fram som en viktig framgångsfaktor. Vårdhygien be

Framgångsfaktor 7

Not 1. Vårdhygienisk enhet och expertis  
benämns här som Vårdhygien.
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”Vårdhygien kommer inte 
med några pekpinnar utan 
är ett stöd i vardagen.” 
Kvalitets och utvecklingssamordnare, sjukhus 
med lägre VRIförekomst

skrivs i dessa landsting som ”snabba”, ”mycket närvarande”, och ”lätta att 
komma i kontakt med för samtliga medarbetare, oberoende av yrkeskate
gori eller position”. 

I de landsting och sjukhus som har en högre förekomst av vårdrelate
rade infektioner beskrivs Vårdhygien ha en mindre framträdande roll och 
nämns i princip inte alls i intervjuerna. 

Vårdhygien skapar lösningar

I samtliga intervjuer med sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelate
rade infektioner beskrivs att Vårdhygien är hjälpsamma och har en prag
matisk hållning som gör att deras råd i hög grad blir praktiskt tillämpbara. 
Detta bidrar till att verksamheterna ofta bjuder in Vårdhygien för stöd i 
det förebyggande arbetet, inte bara vid akuta smittoutbrott. 

Vid kliniker och sjukhus med en högre förekomst av vårdrelaterade 
infektioner upplever i stället medarbetarna inte alltid Vårdhygien som 
pragmatiska med lösningar som är praktiskt tillämpbara i verksamheten. 
Vårdhygien å sin sida upplever samtidigt i flera fall att förväntningarna 
från verksamheterna inte är realistiska. 

Vårdhygien har hög status

I landsting och sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade infek
tioner lyfts Vårdhygiens höga status och stora mandat fram som viktiga 
faktorer som bidrar till att hygienfrågor sätts på agendan. Det betonas 
även att Vårdhygien finns representerade i de centrala nätverk och grup
per som arbetar med hygien och infektionsfrågor, både på landstings 
och sjukhusnivå och att landstingsledningen aktivt använder Vårdhygiens 
expertis.

I intervjuer med personal på sjukhus och i landsting med en högre före
komst av vårdrelaterade infektioner beskrivs i stället ett bristande mandat 
för Vårdhygien i landstingets centrala organisation, och Vårdhygien själva 
lyfter fram att de upplever att de inte tillfrågas vid viktiga beslut som rör 
hygien.
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fokuserad ledning som agerar via adekvata kanaler
Den högsta ledningen agerar aktivt via adekvata kanaler för att minska före-
komsten av vårdrelaterade infektioner.

Vid landsting och sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade in
fektioner beskrivs:

 > Engagerat och långvarigt fokus från högsta ledningen, med god insyn 
i frågorna, samt återkoppling av resultat kopplat till tydliga krav på 
förbättring 

 > Strukturer som bidrar till att föra ut ledningens fokus till verksamhe
terna inklusive involvering av Vårdhygien 

fokus och återkoppling

Vid samtliga landsting och sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelate
rade infektioner beskrivs ett stort fokus på vårdrelaterade infektioner hos 
landstings och sjukhusledningen. Personer på hög ledningsnivå beskriver 
engagerat landstingets arbete för att minska förekomsten av vårdrelate
rade infektioner, och i verksamheterna beskrivs hur ledningens långvariga 
och enträgna fokus har varit en viktig faktor. Exempel på detta är att vård
relaterade infektioner är en stående punkt på agendan för lednings möten. 
Då går landstingsledningen igenom utfall av mätningarna för både vård
relaterade infektioner och basala hygienrutiner och klädregler och ställer 
krav på förbättring vid sämre utfall. Landstingsledningen har även ett nära 
samarbete med Vårdhygien.

”Landstingsdirektörens 
personliga engagemang har 
verkligen bidragit till ett 
ökat fokus i hela organisa
tionen.” 
Chefläkare, landsting med lägre VRIföre
komst

Framgångsfaktor 8
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I landsting och sjukhus med en högre förekomst av vårdrelaterade in
fektioner saknas i stället högsta ledningens fokus på vårdrelaterade infek
tioner eller att det inte når ut till verksamheterna. Här beskrivs inte heller 
samma kontinuerliga uppföljning av resultat. 

strukturer som bidrar till att föra ut ledningens fokus till verksamheterna

I landsting och sjukhus med en lägre förekomst av vårdrelaterade infek
tioner finns ofta en central grupp, både på landstings – och sjukhusnivå, 
med bred representation, till exempel vårdhygienenhet, patientsäkerhets
enhet, smittskydds enhet och representanter från verksamheterna, som 
regelbundet följer upp följsamheten till hygienrutiner och förekomsten av 
vårdrelaterade infektioner och utarbetar handlingsplaner. Flera intervju
ade personer beskriver hur dessa grupper till stor del har bidragit till att 
sprida fokus på vårdrelaterade infektioner ute i verksamheterna. 

Vid sjukhus med en högre förekomst av vårdrelaterade infektioner finns 
en mer splittrad bild av strukturerna för arbetet med vårdrelaterade infek
tioner; antingen finns inga tydliga strukturer för arbetet på central lands
tings eller sjukhusnivå eller så har de grupper som finns haft svårigheter 
att nå ut till verksamheterna och medarbetarna.
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Modell för förebyggande  
arbete

De identifierade framgångsfaktorerna är tänkta att fungera som en ut
gångspunkt 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 framgångs
faktorer kommer att vara olika relevanta på olika ställen. Vissa 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 organisa
tionen 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 sjuk
dom och kanske flera riskfaktorer är infektionsrisken ibland hög. Sjuk
vårdspersonalen 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 sänglig
gande.

 > 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 nödvän
diga:

 > Hur ser jag själv och mina kollegor på möjligheten att förebygga vård
relaterade 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?

Checka av
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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 förbättringsar
betet 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 patien
ter?

 > Känner jag till avdelningens/klinikens/sjukhusets resultat för förekom
sten av vårdrelaterade infektioner och följsamheten till basala hygien
rutiner och klädregler?

 > Använder vi Vårdhygiens kompetens i tillräcklig utsträckning, inte bara 
i akuta situationer utan även för förebyggande arbete?

Checka av
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 > Hur kommunicerar jag kring vårdrelaterade infektioner? Vilket bud
skap 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?

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 förekom
sten av vårdrelaterade infektioner och följsamheten till basala hygien
rutiner 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 VRIproblematiken med som en stående punkt på ledningsa
gendan och går ni i ledningen regelbundet igenom utfallet och ställer 
krav på förbättring vid behov?
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makronivå

Vilka frågor bör jag som del av den högsta strategiska ledningen ställa? 

Den högsta strategiska ledningen är ytterst ansvarig för att styra orga
nisationens inriktning och har, som beskrivits i framgångsfaktorerna, en 
viktig roll i det strategiska arbetet för att minska förekomsten av vårdrela
terade 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 infek
tioner och med att föra ut ledningens fokus i organisationen?

Checka av
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frågor att ställa till sjukhusen i landstinget

 > Känner ni till avdelningens/klinikens/sjukhusets resultat för förekom
sten av vårdrelaterade infektioner och följsamheten till basala hygien
rutiner 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?

nästa steg i det strategiska patientsäkerhetsarbetet
Möjliga åtgärder i arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner kan 
också beskrivas utifrån det nationella ramverk för strategiskt patientsä
kerhetsarbete som Sveriges Kommuner och Landsting utarbetat tillsam
mans med landsting och kommuner. 

Syftet med ramverket är att det ska skapa en helhetsbild över patient
säkerhetsområdet 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.

En första utgångspunkt för det nationella ramverket är att det ska ha 
patientens fokus och vara relevant för professionen, den operativa led
ningen 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 pa
tientsäkerhetsområdet; närmare bestämt insatser inom dessa tre perspek
tiv på så väl mikronivån, mesonivån och makronivån i hälso och sjukvården.

I tabell 1 beskrivs möjliga nästa steg i arbetet med att minska vårdre
laterade infektioner med utgångspunkt i det nationella patientsäkerhets
ramverket.
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Patientnivån
Vad innebär det för mig som 

patient eller närstående?

Mikronivån 
Vad innebär det för professionen?

Mesonivån
Vad innebär det för den operativa ledningen 

på olika nivåer?

Makronivån
Vad innebär det för den högsta  

strategiska ledningen?

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 sjukvårds-
rapport 2009.

Jag kan bidra till en säkrare 
vård genom att:

 > Jag känner mig trygg och 
säker inom vården och kan 
ställa krav på att vårdperso-
nalen följer hygienriktlinjer.

 > Jag har kunskap om be-
tydelsen av min egen och 
besökares hygien.

 > Jag är informerad om 
risker som rör min vård och 
behandling.

 > Informera om vård och behand-
ling samt risker utifrån patien-
tens behov, till exempel vikten 
av hygien och i förekommande 
fall mobilisering.

 > Involvera patienter och närstå-
ende i arbetet med att förbättra 
processer och rutiner.

 > Identifiera och förebygga risksi-
tuationer och vårdrelaterade in-
fektioner, bl.a. utifrån patientens 
egenskaper, erfarenheter och 
synpunkter.

 > skapa förutsättningar för att patienternas 
och närståendes erfarenheter och synpunk-
ter systematiskt synliggörs och tas tillvara 
på olika nivåer.

 > Visa öppenhet kring risker och förekomsten 
av vårdrelaterade infektioner.

 > skapa rutiner för ett strukturerat omhän-
dertagande av patienten och närstående i 
samband med en vårdrelaterad infektion.

 > skapa förtroende hos medborgarna 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.

Kunskapsbaserad 
en evidensbaserad 
praktik, dvs. syste-
matiskt lärande där 
kunskap från patien-
ten, professionen och 
från forskningen vägs 
samman och används.
beslutsfattande bygger 
på bästa tillgängliga 
kunskap.
källa: Positionspapper – 
evidensbaserad praktik 
– skL, 2012.

 > Jag vet att vården arbetar 
med att förebygga och eli-
minera risken för vårdrelate-
rade infektioner.

 > Jag vet att mina erfarenhe-
ter, synpunkter och förslag 
bidrar till att förebygga 
vårdrelaterade infektioner.

 > arbeta utifrån evidensbaserade 
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 för-
bättra processer och rutiner.

 > Ha kontinuerlig uppföljning av VrI- 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, inklu-
sive exempelvis lokalvårdare, får tillräcklig 
utbildning i hygien och riskhantering.

 > systematiskt följa upp och utvärdera 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 vårdre-
laterade infektioner till kompetensutveck-
ling, arbetsmiljö, ekonomi, It, e-hälsa och 
tekniska system.

Organiserad för  
patientsäkerhet 
tydlig struktur med 
ansvar och rollfördel-
ning för en patientsäker 
vård.

 > Jag upplever att alla som är 
involverade i min vård har 
tillgång till nödvändig och 
adekvat information om mig 
för att kunna förebygga att 
jag drabbas av en vårdrela-
terad 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 infek-
tioner.

 > standardisera processer/rutiner 
för 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 kommu-
nikation mellan verksamhetens 
olika delar samt övergångar och 
använda Vårdhygiens kompe-
tens både för förebyggande 
arbete och vid infektioner eller 
smittoutbrott.

 > konsekvent i budskap om vikten av 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.

 > tydligt budskap om att vårdrelaterade infek-
tioner 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 säker-
ställa att forum med bred representation 
(och tydligt mandat) finns för diskussion av 
VrI-frågor.

 > Inkludera hygien- och infektionsfrågor vid 
utvärdering av olika alternativ vid nybygg-
nationer. 

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

tabell 1. Förebyggande åtgärder enligt patientsäkerhetsramverket 
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Patientnivån
Vad innebär det för mig som 

patient eller närstående?

Mikronivån 
Vad innebär det för professionen?

Mesonivån
Vad innebär det för den operativa ledningen 

på olika nivåer?

Makronivån
Vad innebär det för den högsta  

strategiska ledningen?

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 sjukvårds-
rapport 2009.

Jag kan bidra till en säkrare 
vård genom att:

 > Jag känner mig trygg och 
säker inom vården och kan 
ställa krav på att vårdperso-
nalen följer hygienriktlinjer.

 > Jag har kunskap om be-
tydelsen av min egen och 
besökares hygien.

 > Jag är informerad om 
risker som rör min vård och 
behandling.

 > Informera om vård och behand-
ling samt risker utifrån patien-
tens behov, till exempel vikten 
av hygien och i förekommande 
fall mobilisering.

 > Involvera patienter och närstå-
ende i arbetet med att förbättra 
processer och rutiner.

 > Identifiera och förebygga risksi-
tuationer och vårdrelaterade in-
fektioner, bl.a. utifrån patientens 
egenskaper, erfarenheter och 
synpunkter.

 > skapa förutsättningar för att patienternas 
och närståendes erfarenheter och synpunk-
ter systematiskt synliggörs och tas tillvara 
på olika nivåer.

 > Visa öppenhet kring risker och förekomsten 
av vårdrelaterade infektioner.

 > skapa rutiner för ett strukturerat omhän-
dertagande av patienten och närstående i 
samband med en vårdrelaterad infektion.

 > skapa förtroende hos medborgarna 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.

Kunskapsbaserad 
en evidensbaserad 
praktik, dvs. syste-
matiskt lärande där 
kunskap från patien-
ten, professionen och 
från forskningen vägs 
samman och används.
beslutsfattande bygger 
på bästa tillgängliga 
kunskap.
källa: Positionspapper – 
evidensbaserad praktik 
– skL, 2012.

 > Jag vet att vården arbetar 
med att förebygga och eli-
minera risken för vårdrelate-
rade infektioner.

 > Jag vet att mina erfarenhe-
ter, synpunkter och förslag 
bidrar till att förebygga 
vårdrelaterade infektioner.

 > arbeta utifrån evidensbaserade 
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 för-
bättra processer och rutiner.

 > Ha kontinuerlig uppföljning av VrI- 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, inklu-
sive exempelvis lokalvårdare, får tillräcklig 
utbildning i hygien och riskhantering.

 > systematiskt följa upp och utvärdera 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 vårdre-
laterade infektioner till kompetensutveck-
ling, arbetsmiljö, ekonomi, It, e-hälsa och 
tekniska system.

Organiserad för  
patientsäkerhet 
tydlig struktur med 
ansvar och rollfördel-
ning för en patientsäker 
vård.

 > Jag upplever att alla som är 
involverade i min vård har 
tillgång till nödvändig och 
adekvat information om mig 
för att kunna förebygga att 
jag drabbas av en vårdrela-
terad 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 infek-
tioner.

 > standardisera processer/rutiner 
för 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 kommu-
nikation mellan verksamhetens 
olika delar samt övergångar och 
använda Vårdhygiens kompe-
tens både för förebyggande 
arbete och vid infektioner eller 
smittoutbrott.

 > konsekvent i budskap om vikten av 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.

 > tydligt budskap om att vårdrelaterade infek-
tioner 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 säker-
ställa att forum med bred representation 
(och tydligt mandat) finns för diskussion av 
VrI-frågor.

 > Inkludera hygien- och infektionsfrågor vid 
utvärdering av olika alternativ vid nybygg-
nationer. 

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

tabell 1. Förebyggande åtgärder enligt patientsäkerhetsramverket 
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” Man har förstått att VRI 
och smitta är ett problem 
och att det är ett problem 
som vi kan påverka.” 
Läkare, sjukhus med lägre VRIförekomst
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Vårdrelaterade infektioner orsakar stort lidande och höga kostnader, 
och trots stort nationellt fokus minskar inte förekomsten i önskad takt. 
Mätningar visar att vissa landsting och sjukhus lyckas bättre än andra. 
Under våren 2014 har därför 16 landsting och regioner tillsammans med 
Sveriges Kommuner och Landsting genomfört en jämförande studie för 
att identifiera faktorer som hänger samman med en lägre förekomst av 
vårdrelaterade infektioner.

Sammanlagt har åtta framgångsfaktorer identifierats. Dessa kan fungera 
som en utgångspunkt för landsting, sjukhus, kliniker och avdelningar som 
vill utarbeta en handlingsplan för att minska förekomsten av vårdrelate
rade infektioner. 

Det här är en sammanfattning av rapporten Vårdrelaterade infektioner – 
framgångsfaktorer som förebygger. Hela rapporten finns att nå via  
webbutik.skl.se

Upplysningar om innehållet: 
Marie Källman, marie.kallman@skl.se och Eva Estling, eva.estling@skl.se 

beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se bestnr: 5359


