
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

 Är en arbetsgivar- och 

intresseorganisation. 

 Driver våra medlemmars 

intressen och erbjuder dem stöd 

och service.

SFVHs hygiendagar 9 april



Våra medlemmar

 Alla 290 kommuner.

 21 regioner
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Patientsäkerhet kopplat till 
vårdhygien

Markörbaserad journalgranskning i somatisk vård

Denna redovisning av skador och vårdskador (undvikbara skador) på nationell nivå 

bygger på granskning av 77 000 vårtillfällen under perioden 2013-2017. En ny rapport 

publicerades i januari med 82 938 vårdtillfällen under perioden januari 2013 – juni 2018.

• Efter omräkning till nationell nivå bedöms andelen vårdtillfällen då en vårdskada

inträffat till 8 procent. 

• Beräknat på cirka 1,4 miljoner vårdtillfällen per år kan det uppskattas att vårdskador

inträffar vid drygt 110 000 vårdtillfällen per år. 

• Knappt hälften av vårdskadorna bedömdes som lindriga men i cirka 45 procent av 

fallen innebar skadorna en förlängd sjukhusvistelse. 

• I cirka 2 800 fall till att patienter får bestående men av varierande allvarlighetsgrad.

• Vid cirka 1 400 dödsfall bedöms vårdskadan vara en bidragande orsak till att patienten 

avlider.
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Skada eller vårdskada?

Många skador betraktas traditionellt som oundvikliga komplikationer, 

men kan vid granskning komma att bedömas som undvikbara. Om 

skadan var undvikbar eller ej bedöms enligt följande fyrgradiga skala:

1. Skadan var inte undvikbar

2. Skadan var sannolikt inte undvikbar

3. Skadan var sannolikt undvikbar

4. Skadan var undvikbar
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Skadans allvarlighetsgrad
För att gradera skadans allvarlighetsgrad används en modifierad 

skala baserad på ”National Coordination Council for Medication Error

Reporting and Prevention (NCC MERP) index”.

Kategori E Bidrog till eller resulterade i temporär skada som krävde åtgärd

Kategori F Bidrog till eller resulterade i temporär skada som krävde vård inom den 

öppna vården, sjukhusvård eller förlängde sjukhusvistelsen

Kategori G Bidrog till eller orsakade permanent skada

Kategori H Krävde livsuppehållande åtgärder inom 60 minuter

Kategori I Bidrog till patientens död
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Resultat MJG – Vårdrelaterade 
infektioner
• Vårdrelaterad infektion är den vanligaste typen av skador (34 procent)

• 65 000 patienter drabbas av en skada av typen vårdrelaterad infektion

• 59 procent av skadetypen vårdrelaterad infektion bedöms ha en hög grad 

av undvikbarhet

• De vanligaste skadetyperna hos utlokaliserade patienter var VRI, annat 

och trycksår

• Vårdtiden för patienter som fått en vårdskada är mer än dubbelt så lång 

som för patienter som inte fått någon skada
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Vårdrelaterade infektioner

Skadetyper

• CVK-relaterad infektion

• Pneumoni

• Postoperativ sårinfektion

• Sepsis

• UVI

• Ventilator-associerad pneumoni

• Infektion övrig
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Vårdrelaterade infektioner 
(Punktprevalensmätning) 

Andel patienter med vårdrelaterade infektioner ca 9 procent VT 2017 och VT 2018.
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Infektionsverktyget

Den faktiska framtagningen av verktyget initierades 2010 och under 

2012 startade pilotprojekt. 2015 startade breddinförandet. Nyckeln 

vid formandet av verktyget var att det skulle vara enkelt och 

användarcentrerat.

2016 kom en förstudie från Folkhälsomyndigheten och SKL om 

möjligheten att göra nationella sammanställningar. Under sommaren 

2017 gjorde Inera de tekniska ändringar som krävdes för detta och 

planen är att köra igång under 2018.
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Implementering och användning

• Behov av nationella webbutbildningar

• Fler ordinationsorsaken

• Problem att få ut data på enhetsnivå

• Registreringen av riskfaktorer
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Nationella samverkansgruppen 
(NSG) patientsäkerhet

Charlotta Nelsson (ordf) Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Landstinget Värmland

Axel Ros, Sydöstra sjukvårdsregionen, Region Jönköpings län

Pär Lindgren, Södra sjukvårdsregionen, Region Kronoberg

Elda Sparrelid, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion, Stockholms läns landsting

Marga Brisman, Västra sjukvårdsregionen, Västra Götalandsregionen

Maria Omberg, Norra sjukvårdsregionen, Region Jämtland Härjedalen

Agneta Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting
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NSG patientsäkerhet - uppdrag
• Samverkansgruppen leder och samordnar det nationellt gemensamma arbetet 

inom patientsäkerhetsområdet.

• I gruppens uppdrag ingår att framtidsspana, omvärldsbevaka, och aktivt följa 

den pågående utvecklingen inom hälso- och sjukvården, framför allt gällande 

omstruktureringen av hälso- och sjukvården till Nära vård.

• Gruppen ska initiera en sammanhållen struktur lokalt-sjukvårdsregionalt, 

nationellt för landets patientsäkerhetsarbete, inom ramen för kunskapsstyrning.

• Gruppen ska utvärdera behovet av nationella arbetsgrupper och utse sådana 

inom prioriterade områden. Samverkansgruppen fastställer gruppernas 

uppdrag och bemanning, enligt upprättad rutin inom 

kunskapsstyrningsstrukturen.
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Nationell arbetsgrupp för 
vårdhygien 
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Förbättringsområden och insatser 2018

1. Nationell harmonisering av vårdhygieniska krav vid upphandling

2. Nationell harmonisering av vårdhygieniska rekommendationer i Vårdhandboken

3. Kunskapsunderlag och vårdhygieniska krav på operationsverksamhet utanför 

ordinarie operationsenheter

4. Lokalt och regionalt förbättringsarbete med hjälp av Infektionsverktyget

5. Kunskapsunderlag om att förebygga vårdrelaterad lunginflammation

6. Patientdelaktighet i vårdhygieniskt arbete

7. Systematisk bedömning av riskfaktorer för vårdrelaterad infektion med 

standardiserad vårdplan

8. Nationell harmonisering av rekommendationer för god hygienisk standard inom 

tandvården



Nationell arbetsgrupp vårdhygien 
(NAG)

NAG Vårdhygiens arbete ska under 2019 fokusera på ett 

nationellt sammanhållet systematiskt förbättringsarbete med 

patientperspektivet som grund och föreslå strategi och struktur 

för sådant arbete. 
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Nationell arbetsgrupp vårdhygien 
(NAG)
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• Nationell harmonisering av vårdhygieniska rekommendationer i 

Vårdhandboken

• Omvärldsbevakning, analyser och återrapport av utveckling inom VRI 

förebyggande arbete

• Utarbeta kunskapsunderlag om att förebygga vårdrelaterade infektioner och 

systematisk bedömning av riskfaktorer för vårdrelaterad infektion samt stödja 

implementering av kunskapsunderlagen

• Patientdelaktighet i vårdhygieniskt arbete

• Nationell harmonisering av rekommendationer för god hygienisk standard 

inom tandvården



• .

Hur går vi tillväga?
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Onlinekursen ligger i Coloplast LMS 

(learning management system) 

www.coloplast.se/onlinekurser

Fördelar med LMS: 

• Kursdeltagarna går att följa och 

utvärdera

• Resultatet blir mätbart och kan ligga till 

grund för en ”certifiering”

Utmaningar:

• Deltagarna behöver registrera sig 

för att komma åt utbildningen

• Det kräver en del administration 

som Coloplast åtar sig att sköta

http://www.coloplast.se/onlinekurser


• .

Utvärdering
Den här utbildningen har gett mig ökad kunskap 
om hur VUVI kan minskas?
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Hela gruppen Hygienansvariga Sjuk- och undersköterskor

>98%



• .

Utvärdering
Den här utbildningen kommer att bidra till att 
minska VUVI?
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Hela gruppen Hygienansvariga Sjuk- och undersköterskor

>93%


